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SUNU 

Eğitim Bilimleri Fakültemiz kurulduğu 1965 yılından günümüze 
dek; yürüttüğü lisans ve lisansüstü eğitim programlarının, araştırmaların ve 
hizmetiçi eğitim programları ile danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra; önemli 
eğitim konularımızı - sorunlarımızı ele alan, ulusal ve uluslar arası düzeyde 
planlanan birçok bilimsel toplantı düzenlenmiştir. Bu bilimsel toplantıların 
önemli bir kısmını sempozyumlar oluşturmaktadır. 

Fakültemizin önemli hizmetlerinden birisi de düzenlemiş olduğu 
bilimsel toplantılarda-sempozyumlarda sunulan bildirileri, ele alınan panel 
çalışmalarım, açık oturumları-tartışmaları kitap haline getirerek kamuoyunun 
hizmetine sunmuş olmasıdır. 

Fakültemizce düzenlenmiş olup, Şimdiye kadar Fakültemiz yayını 
(kitap) haline dönüştürülmüş olan sempozyumların belli başlıları şunlardır: 

1968 Yılı Öğrenci Hareketleri (Dünya'da ve Türkiye'de) 
Sempozyumu 1968; Üniversite Yönetiminin Uluslararası Sorunları 
Sempozyumu 1979; Atatürk Devrimleri ve Eğitim Sempozyumu: Atatürk'ün 
Doğumunun 100. Yılına Armağan 1981; Mesleki ve Teknik Eğitim 
Sempozyumu 1983; Çocuk Suçluluğu ve Çocuk Mahkemeleri Sempozyumu 
1983; Nato Savunma ve Eğitim Yönleri Sempozyumu 1984; Eğitim 
Bilimleri Sempozyumu 1984; Kitle İletişim Araçları Sempozyumu 1984; 
Eğitim Yönteminde Denetleme ve Değerlendirme Sempozyumu 1985; 
Zorunlu Eğitim Sempozyumu 1993; Eğitim Reformunun  Temel İlkeleri: 
Dünyada ve Türkiye'de Zorunlu Eğitim Sempozyumu 1997; Öğretim 
Birliği'nin 75 Yılı: Eğitim Bilimlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 
Sempozyumu 1999; I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu 2000. 
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Şimdiye kadar Fakülte olarak düzenlemiş olduğumuz 
Sempozyumlarda yaptığımız gibi "21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin 
Yetiştirilmesi" Sempozyumu'nda sunulan bildiriler ile panel çalışmalarında 
yapılan konuşmaları ve tartışmaları kitap haline getirerek kamu oyununu 
hizmetine sunmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. 

Sempozyum kayıtlarının çok kısa bir süre içerisinde çözümlenmesini 
sağlayarak bu toplantı kitabını yayına hazırlayan Araş. Gör. Cevat ELMA'ya 
başta olmak üzere Prof.  Dr. Ali BALCI'ya, Yrd. Doç. Dr. Şener 
BÜYÜKÖZTÜRK'e ve Dr. Şakir ÇINKIR'a Fakültemiz adına çok teşekkür 
ederim. 

Ayrıca kitabın basımını gerçekleştiren Ankara Üniversitesi Basımevi 
ilgililerine içten teşekkürlerimizi sunuyorum. 

Prof.  Dr. Nizamettin KOÇ 
Ankara  Üniversitesi 

Eğitim  Bilimleri  Fakültesi 
Dekanı 
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ÖNSÖZ 
Türkiye'de eğitim yöneticilerinin yönetim görevleri için yetiştirilme-

ieriyle ilgili halen geçerli olan mevzuata bakıldığında; 30 Nisan 199$ tarih 
ve 23681 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan atama yönetmeliği, bu 
Yönetmeliğin kapsamadığı okul yöneticilerinin atanmasıyla ilgili Kasım 
1998 tarih ve 2494 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan Atama 
yönetmeliği, 55. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Milii Eğitim Bakanlığınca 
yayınlanan genelge ile bu genelgenin atıfta  bulunduğu 7. 06. 1993 tarih ve 
21600 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan atama yönetmeliği bulunmaktadır. 
Ayrıca MEB Ocak 2000 tarihli Tebliğler Dergisinde (sayı 2508, cilt 63) 
Okul - Kurum müdürlüğü görev tanımları yer almaktadır. 

Bu mevzuatın incelenmesinden Türk Milli Eğitim Sisteminde 
eğitim yöneticilerinin görevlerine hazırlanmaları ile aşağıdaki tespitlere 
ulaşmak mümkündür: 

Son yönetmeliklerle okul yöneticileri dışındaki eğitim 
yöneticilerinin kariyer basamaklarının çizilmesi, görev tanımlarının 
yapılmaya çalışılması, okul yöneticilerinin hizmet içinde hem atama öncesi 
hem de mesleklerinde yükseltilme öncesi yetiştirilmeleri gibi bazı olumlu 
gelişmeler olmakla beraber, Ülkemizin eğitim Bilimleri Fakültesiyle eğitim 
fakültelerinin  ilgili bölümlerinde yetiştirilen eğitim yönetimi lisans 
mezunlarının yani hizmet öncesi yetişmenin yok sayıldığı görülmektedir. 
Halen okul müdürü olabilmek için 120 saatlik bir yönetici adayı yetiştirme 
programına katılmak zorunlu görülmektedir. Türk Milli Eğitim Sisteminde 
eğitim yöneticiliği hala öğretmenliğin bir boyutu, temel bir işlevi olarak 
görülmekte bir uzmanlık alanı, profesyonel  bir meslek olarak 
algılanmamaktadır. Oysa gelişmiş ülkelerde eğitim yöneticiliği bir uzmanlık 
alanı, profesyonel  bir meslek olarak algılanmakta, eğitim yöneticisi 
olabilmek için yönetimin sistemli olarak öğrenilmesi gerekmektedir. Bu 
öğrenme, bir uzmanlık kazandıracak dört ya da beş yıllık bir öğrenme 
süresini kapsamaktadır. 

İşte bu, "21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi 
Sempozyumu" nda akademisyenlerle uygulamacılar bir araya gelerek 21. 
yüzyılın gerektirdiği eğitim yöneticilerinin özellikle de Türk Milli Eğitim 
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Sisteminde yetiştirilmesi, dolaylı olarak da eğitim yönetiminin 
meslekleşmesi konusunu tartışmışlardır. 

Sempozyumun amacı, küreselleşme  ve dünyadaki  ve Türkiye'deki 
gelişmeler  doğrultusunda  21. yüzyılda  Türkiye  Eğitim  Sisteminin 
gereksinim  duyduğu  eğitim yöneticilerinin  tanımlanmasını sağlayarak 
yetiştirilmeleri  çalışmalarına  katkı  getirmek  olarak  belirtilmişti.  Beş oturum 
ve bir panelden oluşan sempozyumda bu amacın, alınan dönütlerden büyük 
oranda gerçekleştiği görülmektedir. 

Sempozyumun planlanıp uygulamasında EAUM Yönetimi ekibinde 
olan öğrencilerim ve meslekdaşlarım Yrd. Doç.Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK 
ile Dr. Şakir ÇINKIR'ın emeği, özverili çalışmaları, kayda değer. 
Kendilerine şükran duyuyorum. Düzenleme Kurulunda görev alan öğretim 
elemanlarına, özellikle Araş. Gör. Cevat ELMA'ya özverili çalışmaları için 
teşekkür ediyorum. Bilim Kurulumuza zaman ayırarak katkıda bulundukları 
için şükran duyuyorum. Sempozyumda bildiri sunarak, ya da posteri ile 
katılanlara, oturum başkanlığı ve panel yöneticiliği ve panel üyesi olarak 
görev alanlara, katkıları için şükran duyuyorum. Sempozyuma yurdun dört 
bir yanından beklenmedik bir katılım gösteren dinleyicilere de yoğun ilgi ve 
katılımları nedeniyle takdir ve teşekkürlerimi sunmak isterim. 

Sempozyum ön duyurusu ve programının özenle basımı, filamaların 
yazılması, çay- kahve servisi hizmetleri için PEGEM A Yayıncılığa çok 
teşekkür etmek isterim. Tüm çalışmalarımız boyunca destek ve yardımlarını 
gördüğümüz başta savın Dekanımız olmak üzere Dekanlık ekibine şükran 
duyuyorum. Burada isimlerini saymadığım ya da unuttuğum sempozyuma 
katkıları olanlara da teşekkür ederim. Sempozyum bildiri ve posterlerinin 
basımını özenle gerçekleştiren Ankara Üniversitesi Basımevi yetkililerine de 
teşekkür ederim. Sempozyum kitabının ilgililere yararlı olmasını diliyorum. 

Aralık  2002 
Ali BALCI 
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I. OTURUM 
Eğitim Yöneticisi Yetiştirme Politika ve Standartları 

Oturum Başkanı: Prof.  Dr. Hüseyin BAŞAR 

Prof.  Dr. Vehbi ÇELİK 
(Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi) 

"Eğitim  Yöneticisi  Yetiştirme  Politikasına  Yön  Veren  Temel 
Eğilimler" 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet AYPAY 
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi) 

"Eğitim  Yöneticilerinin  Eğitiminde  Kullanılan  Örgütsel  Davranış 
Modelleri" 

Yrd. Doç. Dr. Halil IŞIK 
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi) 

"Okul  Müdürlüğü  Formasyon  Programları  ve Okul  Müdürlerinin 
Yetiştirilmesi" 

Prof.  Dr. Mine TAN 
(Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) 

"Eğitim  Yönetiminde  Kadınlara  Yer/Gerek  Var  mı? 



EĞİTİM YÖNETİCİSİ YETİŞTİRME POLİTİKASINA YÖN 
VEREN TEMEL EĞİLİMLER 

Prof.  Dr. Vehbi  ÇELİK 

Eğitim yöneticilerinin profesyonel  anlamda yetiştirilmesi ve eğitim 
yöneticiliğinin meslekleşmesi, dünya çapında yeterince yaygınlık 
kazanmamıştır. Dünyada okul sayısı fabrika  sayısından daha çoktur. 
Ekonomik anlamda mal üreten örgütlere yöneticilik yapan kişilerin 
yetiştirilmesi için üretilen bilimsel bilgi birikimi, eğitim örgütlerine göre çok 
daha fazladır.  Dünyada ABD, eğitim yöneticisi yetiştirme politikasına 
ilişkin zengin bir bilgi ve deneyim birikimine sahiptir. Ülkemizde eğitim 
yöneticilerinin yetiştirilmesi konusunda çok ciddi bir politika üretilememiş, 
son iki yılda eğitim yöneticileri hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilmeye 
çalışılmıştır. 

Gelişmiş ülkelerin eğitim yöneticisi yetiştirme politikası, klasik 
yöneticilik rollerini geliştirmeden daha çok, eğitimsel liderlik üzerinde 
yoğunlaşmıştır. Eğitim yöneticisi yetiştirme programları, ülkeler arasında 
farklılıklar  göstermekle birlikte, son yılların yetiştirme programlarında 
eğitim yöneticisi yetiştirme yerine, eğitim liderlerinin yetiştirilmesi 
anlayışı ön plana çıkmıştır. Eğitim yönetimi araştırmalarında eğitim 
yöneticisinin yetiştirilmesi, eğitimsel reform  projelerinin temel hedeflerinden 
biri olarak belirlenmiştir. 

Bu çalışmada ülkemizde ve ABD'de eğitim yöneticisi yetiştirme 
sorunu belli boyutlar açısından ele alınmıştır. Eğitim yöneticisinin 
yetiştirilmesinde örnek olay incelemesi, sorun odaklı öğrenme ve yetiştirme 
programlarının günümüze yansıması incelenecektir. 21 .yüzyıl okulunu 
değişmeye zorlayan faktörlerin  geleceğin eğitim yöneticisi yetiştirme 
politikasına yönelik etkileri değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Yönetim Düşüncesindeki Değişmeler 

Okul yöneticisini değişmeye zorlayan önemli bir faktör,  genel olarak 
yönetim, özel olarak ise eğitim yönetimi alanındaki gelişmelerdir. Yönetim 
alanındaki kuramsal gelişmelerin her biri insana farklı  açılardan bakmıştır. 
Yönetim yaklaşımlarının insana yönelik bakış açısı tarihsel süreç içerisinde 



önemli bir değişim göstermiştir. Yönetim yaklaşımlarının insana ilişkin 
bakış açısı Tablo 1 'de yer almaktadır. 

Tablo  I.  Yönetim  Düşüncesinin Değişimi 

Tarih insan Kavramı Yönetim Yaklaşımı 
1900-1925 Rasyonel-ekonomik 

insan, sosyal Darwinizm 
Havuç ve sopa yaklaşımı, bilimsel 
yönetim 

1926-1950 Sosyal insan "liderler İnsan ilişkileri akımı, Hawthorn 
doğmaz yetiştirilir". uygulamaları 

1951-1975 İnsancıl insan, ihtiyaçlar 
hiyerarşisi 

İnsan kaynakları yönetimi, X ve Y teorisi, 
grup dinamiği ve Maslow'un ihtiyaçlar 
hiyerarşisi 

1976-1990 Bütüncül insan Yönetimi geliştirme, teori Z, kalite 
çemberleri 

1990-? Bütünleşmiş insan Dönüşümcü sinerjik yönetim yaklaşımı 

Kaynak  : Parikh,  1996. 
1925'li yıllara kadar yönetsel düşünce yaklaşımında insan ekonomik 

bir varlık olarak görünüyordu. Daha sonraları sosyal insan, insancıl insan ve 
en son olarak da bütünleşmiş insan kavramı gelişti. Yönetimde insan 
kaynakları yönetimi yaklaşımının gelişmeye başlamasıyla birlikte, insan en 
önemli kaynak olarak görülmeye başlandı. Örgütlerin rekabet edebilme ve 
çevreye uyum sağlayabilme gücünün insan kaynağının geliştirilmesiyle 
mümkün olabileceği anlayışı ön plana çıktı. 

Günümüzün okul yöneticisi öğretime nasıl bakmaktadır. Gerçekten 
öğretmeni en değerli kaynak olarak görebilmekte midir? Öğretmenlerin 
potansiyelinden yeterince yararlanabilmekte midir? Ne yazık ki X teorisinin 
varsayımlarına göre öğretmene yaklaşan müdürlerin sayısı az değildir. 
Bugünün okul yöneticisi öğretmene yeni bir kimlik yüklemek zorundadır. 
Öğretmeni makinenin bir parçası değil, mükemmel bir beyin olarak 
görmelidir. 

Değişen Okul ve Okul Yöneticisinin Değişen Rolü 
Okulla ilgili çok değişik örgüt modellerinden ve de örgütsel 

metaforlardan  bahsedilebilir. Okul, eğitim hizmeti üreten bir örgüttür. 
Geleneksel yönetim anlayışına göre okul bürokratik bir kurum olarak 
görülmektedir. Getzels ve Guba okulu sosyal bir sistem olarak inceledi 
(Aydın, 1994). Getzels ve Guba sosyal bir sistem olarak okulun birey ve 
kurum boyutundan oluştuğunu ileri sürmüştür. Günümüzün okulları katı 
bürokratik yapıdan kurtulmak zorundadır. Dünyadaki gelişmeler dikkate 
alındığı zaman toplum biçimi okul yapısı ve okul yöneticisinin rolleri 
arasında şöyle bir ilişki kurulabilir. Günümüzün toplum biçimi bilgi toplumu 
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olarak tanımlanmaktadır. Toplum biçimi nasıl bir okul modeli istemektedir? 
Bu okul modelini yönetecek oku! yöneticisinin rolü ne olmalıdır? 

Bilgi toplumu bilgiyi işleyen ve yöneten, sürekli öğrenen ve 
öğretmenlerin aklını yöneten bir okul modeli istemektedir. Bu okul modelini 
işletecek yönetici davranışı ise eğitimsel liderlik rolü üzerinde odaklanmıştır. 
Kuşkusuz okul yöneticisinin yetişme ihtiyacı, değişen okul yapısına göre 
şekillenecektir. Öğrenen okul, bürokratik okuldan farklı  olarak okul 
yöneticisinden daha yeni roller beklemektedir. Eli sopalı müdür yerine, 
sürekli öğrenen bir müdür davranışı beklenmektedir. Geleneksel okul 
modeline göre, okul yöneticisi okulun yapısını korumaya çalışırken, çağdaş 
okul modeline göre okul yapısını değiştirmeye çalışmaktadır. 

Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesinde Bilgi Sorunu 

Tarihsel süreç içinde eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesinde bilgi 
kaynağı ne olmalıdır sorusu tartışma konusu olmuştur. Günümüzde de bu 
tartışma devam etmektedir. Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesinde teknik 
bilgi ile uygulamalı bilgi arasındaki gerilim giderilememiştir. Eğitim 
yönetimi eklektik ve geniş kapsamlı bir bilimdir. Eğitim bilimleri, çocuk 
psikolojisi, hukuk, fınans,  örgütsel davranış, insan ilişkileri ve başka birçok 
alanın eğitim yönetimine katkı getirdiği bilinmektedir. Eğitim yönetiminin 
geniş bir alanı kapsaması, tıp ve hukuk mesleğinde olduğu gibi, karmaşık 
olan teorik ve uygulama konuları arasındaki bütünlüğün eğitim yönetimi 
alanında da sağlanması gerektiğini zorunlu kılmaktadır (Forsyth ve 
Murphy, 1999). 

Eğitim Yöneticisinin Yetiştirilmesinde Teknik Bilgi 
Eğitim yönetimi alanında üretilen teknik bilgi, eğitim yöneticisi 

yetiştirme sorununun kuramsal boyutunu oluşturmaktadır. Eğitim 
yöneticisinin yetiştirilmesine yönelik olarak üretilen kuramsal bilginin 
1820' 1 i yıllardan günümüze kadar yansıması tarihsel süreç içinde şöyle 
olmuştur (Murphy, 1998): 

1. 1820-1899 İdeolojik çağ 
2. 1900-1946 Emir verme çağı 
3. 1947-1985 Bilimsel çağ 
4. 1986- ? Diyalektik çağ 

İdeolojik çağda eğitim yöneticisinin yetiştirilmesi bilimsel bir 
yaklaşımla ele alınmamıştır. Bu dönem eğitim yöneticisinin kuramsal 
gelişimi açısından karanlık dönem olarak da tanımlanabilir. 

İkinci dönem bilimsel yönetim ve yönetimde insan ilişkisi dönemini 
kapsamaktadır.Bu dönemde genel olarak yönetim alanında önemli kuramlar 
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üretilmiş ve bilimsel yönetimin temelleri atılmıştır. Ancak bu dönemde de 
eğitim yönetiminin kuramsal gelişimine yönelik çok önemli bir çalışma 
yapılmamıştır. 

Üçüncü dönemi Murphy, bilimsel dönem olarak tanımlamıştır. 
Gerçekten bu dönemde eğitim yönetiminin teknik bilgi boyutuna önemli 
katkılar getiren araştırmalar yapılmıştır. 1950'li yıllarda Getzels ve Guba'nın 
sosyal bir sistem olarak okul modeliyle kuram geliştirme hareketi 
hızlanmıştır. Ancak 1970'li yıllarda eğitim yönetimi alanında kuram üreten 
bilim adamlarının görüşleri arasında ciddi tartışmalar yaşanmıştır. Özellikle 
1974 yılında Greenfıeld  sürpriz bir çıkış yaparak mantıksal pozitivist 
kuramları eleştirdi. Greenfield  bu kuramların adeta makineyle sözleşme 
yaptığını ve insanın değerinin küçümsendiğini ileri sürmüştür. Pozitif 
araştırmaların ürettiği teorik bilgi, okul ve çocuğu açıklamada yetersiz 
kalmış ve toplumsal değerleri yansıtamamıştır 

1950'li yılların ortalarında eğitim yönetimini, sosyoloji, ekonomi ve 
psikoloji bilimi gibi sosyal bilimler önemli ölçüde etkilemiştir. Ancak eğitim 
yönetimi alanındaki hızlı değişim 1960' lı yıllarda durağanlaşmaya 
başlamıştır. 1960'larda örgütsel teori, okul finansmanı,  okul işletme 
yönetimi, personel yönetimi, öğretimsel denetim gibi konular eğitim 
yönetimi alanında yönetici yetiştirme programlarının temel konuları 
olmuştur (Forsthy ve Murphy, 1999; Evers ve Lakomski,2001). 1960' lı 
yıllardaki eğitim yöneticisi yetiştirme programlan 1970'li yıllarda da devam 
etmiştir. 

NCEEA raporuna göre 33 yıllık dönem içinde (1954-1987) eğitim 
yönetimi alanındaki kuramsal bilgi özelleştirilmeye çalışılmıştır. Bazı özel 
konular (okul mevzuatı, okul finansmanı  ve örgütsel teori gibi )yönetici 
yetiştirme programlarında yerlerini korumayı başarmış, ancak teknik bilgi 
anlaşılması zor, gizli bilgi olarak kalmıştır. Eğitim yönetimine ilişkin teknik 
bilgi, kitaplarda saki; tutulmuş, sürekli olarak alan dışından gelen kişiler 
kuram geliştirmeye çalışmıştır. NCEEA hazırlamış olduğu raporda bir 
özeleştiri yapmış, teknik bilginin eğitim yönetimiyle marjinal bir ilişkisi 
olduğunu vurgulamış, üretilen kuramsal bilginin olgunlaştırılamadığını ve 
başarılı uygulamalara katkı getiremediğini savunmuştur (Forsthy ve Murphy, 
1999). 

Günümüzde de eğitim yönetimi alanında üretilen teknik bilginin 
uygulamaya iyi yansımadığı görülmektedir. Toplam kalite yönetimi, 
öğrenen örgüt, kaos yönetimi ve stratejik yönetim gibi konular işletme 
odaklı olarak üretilen bilgiler olup, bu bilgilerin eğitim yönetimi alanındaki 
uygulamalı bilgiye nasıl yansıyacağı çözüm bekleyen bir sorundur. 
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Eğitim Yönetiminde Uygulamalı Bilgi 
Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesinde uygulama boyutunun en 

önemli kısmını staj uygulaması oluşturmaktadır. Amerika Birleşik 
Devletleri'nde yapılan bir araştırmada staj programlarının %80'inin gözleme 
dayandığı belirlenmiştir. Uygulama bilgisi yeterli olarak verilmemekte, 
üniversiteler de bu konuda gerekli rehberliği sağlayamamaktadır. Eğitim 
yönetimi alanında staj yapan öğrenci pasif  bir gözlemci olmanın ötesine 
geçememekte ve beklentilerinin altında bir gelişim göstermektedir (Milstein, 
1990). 

Forsthy (1992), mesleki hazırlık programının en önemli parçası olan 
staj uygulamasının adaylara heyecan vermediğini vurgulamaktadır. Eğitim 
yönetimi alanındaki staj uygulamaları, sınıf  ortamına yeterince 
yansımamaktadır. 1950'lerden beri, okul yöneticilerinin yetiştirilmesinde 
uygulamalı bilginin önemli olduğu vurgulanmakta ve bu konuda örnek 
olaylardan ve simulasyon uygulamalarından yararlanılması gerektiği dile 
getirilmektedir. Ancak eğitim yönetimi alanında hazırlanmış örnek 
olaylardan yaygın olarak yararlanılmamaktadır. 

Deneyim Odaklı Öğrenme 
Michigan Üniversitesi'nde uygulanan bu yetiştirme biçiminde, 

program odaklı yaklaşımdan çok, öğretimsel uygulamalara ağırlık 
verilmektedir. Seçilen okul yöneticileri, 5 günlük süreyle yöneticilik 
görevlerinden ayrılmakta ve farklı  bir ortamda eğitime alınmaktadırlar. Bu 
eğitim açık havada ve kapalı mekanda olmak üzere iki farklı  alanda 
yapılmaktadır. Bu yaklaşımda deneyimsel öğrenme modeli kullanılmaktadır. 
Katılımcılarla yapılan görüşme sonucunda, öğrenme deneyiminin üç alanda 
yoğunlaştırılması amaçlanmıştır: Kişisel engellerin üstesinden gelme 
etkinlikleri, paylaşılan gücü ve takım çalışmasını güçlendirecek biçimde 
katılımcılar arasındaki ilişkileri geliştirme ve saygı ve dürüstlük temeline 
dayalı özdeşimi sağlayacak modelleme etkinlikleri (Meter, 1999). 

Örnek Olay İncelemesi 
Son yıllarda işletme ve sosyal bilimlerle ilgili alanlarda örnek olay 

incelemesi, mesleki yetiştirme programlarında bir öğretim yöntemi olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. Örnek olay incelemesinin bazı meslek alanlarında 
önem kazanması ve bazı kitaplarda örnek olayların referans  olarak 
kullanılması, bu yöntemin eğitim yöneticisi yetiştirme programları açısından 
önem kazanmasına yol açmıştır. 

Örnek olay yöntemi, eğitim yönetimi programlarında çok az 
tartışılan bir konu olmuştur. Önemli örnek olayların toplanması, eğitim 
yönetimi alanındaki mesleki bilgi birikiminin geliştirilmesi açısından büyük 
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önem taşımaktadır. 1997 yılında UCEA, profesör  Gary M.Crow'ın 
önderliğinde uzun dönemli örnek olay toplama projesi geliştirdi. APEX 
Projesi çerçevesinde Paula Silver, internet üzerinden örnek olay toplamaya 
başladı. Bu çabaların amacı, yıllık olarak elektronik ortamda toplanan örnek 
olay çalışmalarını geliştirmekti. Örnek olay çalışması, mesleki sorunları 
çözmeye yardımcı olmakla beraber, eğitim yöneticilerinin geleceğe yönelik 
kararlan üzerinde de etkili olmaktadır. Örnek olay çalışması, eğitim 
yöneticisi yetiştirme programlarının hem teori hem de uygulama boyutu 
açısından önem taşımaktadır (Hart ve Pounder, 1999). 

Sorun Temelli Öğrenme 
Stanfort  Üniversitesi tarafından  geliştirilen bir okul yöneticisi 

yetiştirme yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, örgütsel sorunların çözümünde 
geleneksel okul yönetimi konularından çok (okul mevzuatı, personel 
yönetimi, okul finansmanı)  öğretimsel stratejilere dayalı bilginin kullanımını 
ön planda tutmaktadır. Sorun temelli öğrenme programının %40'ını gerçek 
okula ilişkin sorunlar oluşturmaktadır. Program, proje takımları 
oluşturularak gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 

Sorun temelli öğrenme 1970'li yıllarda tıp eğitiminde uygulanmış, 
daha sonra mühendislik, hemşirelik, hukuk, öğretmen eğitimi ve eğitim 
yönetimi alanında uygulanmaya başlanmıştır. Bir sorun yeni bir bilginin 
öğrenilmesine yardımcı olacaktır. Sorun temelli öğrenmede 6 ile 8 arasında 
bir öğrenci grubu yeni bir bilgiyi bir soruna uygulamaya ve çözüm yolu 
bulmaya çalışmaktadır. Sorun temelli öğrenmenin üç önemli amacı 
bulunmaktadır (Bridges ve Hallinger, 1999): 

1. Yeni bilgi öğrenmek ve öğrenilen bilgiyi uygulamak, 
2. Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirmek, 
3. Liderliğe yönelik duygusal bir bakış açısı kazanmak. 
Sorun temelli öğrenme yaklaşımıyla eğitim yöneticisi yetiştirmenin 

diğer yetiştirme biçimlerinden ayrılan belirli özellikleri vardır. Sorun temelli 
öğrenmenin temel özellikleri şunlardır (Tanner ve Keedy, 1995): 

1. Sorun çıkış noktasıdır, 
2. Öğrenci bilgiyi sorunun içinde bulmaya çalışır, 
3. Öğrenme ve öğretim konusunda öğrenciler birey ve grup olarak en 

büyük sorumluluğa sahiptir, 
4.Öğrenme küçük gruplarda gerçekleştirilmektedir. 

Sorun temelli öğrenme, somut bir sorun üzerinde eğitim yöneticisi 
adaylarının yetişmesini hedeflemektedir.  Belli bir sorun temel alınarak, 
öğrenme sorun etrafında  gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Sorun temelli 
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öğrenmenin sorun ve çözüm boyutuyla ele alınması öğrenmeyi daha etkili 
kılmaktadır. Tablo 2'de sorun ve çözüm odaklı yönetsel davranışlar birlikte 
değerlendirilmiştir. 

Tablo  2. Okul  Yöneticisinin  Sorun  Odaktı  ve Çözüm Odaklı  Yönetsel  Davranışları 

Sorun Etik Kirlenme Çözüm Etiksel Liderlik 
Sorun Gelecek Körlüğü Çözüm Vizyoner Liderlik 
Sorun Durağanlık Çözüm Dönüşümcü Liderlik 
Sorun Öğrenme Yetersizliği Çözüm Örgütsel Öğrenme 
Sorun Akılların Çatışması Çözüm Akılların Buluşması 

ve Örgütsel Zeka 
Sorun Bireysel Çalışma Çözüm Takım Çalışması 
Sorun Otokratik Yönetim Çözüm -Demokratik Yönetim 

Eğitim Yöneticisinin yetiştirilmesinde sorun olarak birçok konu ele 
alınabilir. Bir okulda etik kirlenme varsa, çözüm olarak etiksel liderlik 
gösterilebilir. Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesinde etik liderlik önemli bir 
boyut olarak görülmektedir. 

Örgütlerin çoğu gelecek körlüğü yaşamaktadır. Çoğu okul 
yöneticisinin okulunu geleceğe taşıyacak bir projesi bulunmamaktadır. 
Geleceğin örgüt yapılarında yetkiye dayalı hiyerarşiden çok, vizyona dayalı 
hiyerarşinin ön plana çıkacağı düşünülmektedir. Okul gelecek körlüğü 
yaşıyorsa, bu sorunun çözümü okul yöneticisinin vizyoner liderlik 
konusunda yetiştirilmesidir. 

Okulun temel görevi etkili bir öğretme ve öğrenme ortamının 
sağlanmasıdır. Eğer bir okulda öğrenme yetersizliği varsa, o okulda örgütsel 
öğrenmenin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Okuldaki bütün 
işgörenlerin takım halinde öğrenmelerinin sağlanması, öğrenme 
yetersizliğinin giderilmesinde etkili bir çözüm yolu olarak görülebilir. Okul 
yöneticilerinin öncelikle kendilerinin öğrenen lider olmaları gerekmektedir. 

Türkiye'de Eğitim Yöneticisini Yetiştirme Politikasına Yönelik 
Temel Eğilimler 
Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi'nin (TODAİE) açılmasıyla birlikte 

1953 yılında kamu yönetimi uzmanlık programı başlatılmıştır. Her yıl 
eğitim alanından da az sayıda kişi TODAİE'nin kamu yönetimi yüksek 
lisans programına alınmıştır. Ancak burada verilen eğitim doğrudan eğitim 
yöneticisi yetiştirmeye yönelik bir program olmayıp, genel anlamda kamu 
yönetimi yüksek lisans programıdır. 
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1962 yılında Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi 
(MEHTAP) raporu hazırlanmıştır. Bu raporda bakanlığın ihtiyaç duyduğu 
eğitim yöneticilerini yetiştirmek amacıyla üniversitelerde eğitim fakülteleri 
veya eğitim bölümleri açılması öngörülmüştür. 1965 yılında Ankara 
Üniversitesine bağlı eğitim fakültesi  kurulmuş, bir yıl sonra da Hacettepe 
Üniversitesi Eğitim Bölümü açılmıştır (Kaya, 1999). Daha sonraları değişik 
üniversitelerin eğitim fakülteleri  bünyelerinde Eğitim Yöneticiliği ve 
Deneticiliği programlarından mezun olanlar ilköğretim müfettişi  olarak 
atanmıştır. 1997 yılında YÖK'ün öğretmen yetiştiren kurumları yeniden 
düzenlemesi çerçevesinde eğitim bilimleri alanlarındaki "Eğitim Yönetimi 
ve Planlaması bölümü" ve "Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği" programları 
kapatılmıştır. 

1998 yılına kadar eğitim yönetimi ve denetimi alanında lisans 
eğitimi yapma okul yöneticiliğine atanmada dikkate alınmamış, 23.9. 1998 
yılında çıkarılan Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumları 
Yöneticilerinin Atanma ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik ile okul 
yöneticilerinin atanması iki aşamalı bir sınav sistemine dayandırılmıştır. Bu 
yönetmeliğe göre birinci aşama sınavını kazanan adaylar 120 saatlik eğitim 
yönetimi alanında kursa tabi tutulmaktadırlar. Okul yöneticilerinin atanma 
yönetmeliğinde eğitim yönetimi ve denetimi alanında yüksek lisans yapma 
sadece bir tercih nedeni olarak kabul edilmiştir. 

Eğitim yöneticiliğine geçiş ve yükseltilme ile ilgili hazırlanan son 
yönetmelik, birçok olumlu yönüne rağmen, mevcut statükoyu koruma 
eğilimi göstermektedir. Atama yönetmeliği, görev başında bulunan üst düzey 
eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi için bir yasal zorunluluk getirmemiştir. 
Bu yönetmelik, eğitim uzmanlarının Türk eğitim sistemindeki yöneticiliğe 
geçiş kapısını kapatmıştır (Balcı, 1999). 

Ülkemizde 30 yıla yakın bir dönemi kapsayan bir süreden beri 
eğitim yöneticisi yetiştirme politikası, bilimsel bir temele oturtulamamıştır. 
Eğitim yöneticisi yetiştirme konusunda üniversiteler ile MEB arasında etkili 
bir koordinasyon sağlanamamıştır. Hatta 1999 yılından itibaren uygulamaya 
konan okullarda toplam kalite yönetimi projesi de tamamen eğitim yönetimi 
alanının dışındaki uzmanlar tarafından  yönlendirilmiş, bu konuda eğitim 
yönetimi alanındaki akademisyenlerden gerekli desteğin alınması yoluna 
gidilmemiştir. 

Ülkemizde eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesinde teorik bilgi ve 
uygulamalı bilgi arasında bir denge kurulamamıştır. Lisansüstü eğitim 
programlarında teori-uygulama bütünlüğü sağlanamadığı gibi, çağdaş 
gelişmeleri yansıtacak programların uygulanması konusunda ülke düzeyende 
de bir bütünlük sağlanamamıştır. 
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Sonuç 
Dünyada ve ülkemizde eğitim yöneticisi yetiştirme politikasında 

bilgi sorunu tartışması devam etmektedir. Eğitim yöneticisinin 
yetiştirilmesinde teori ve uygulamalı bilgi arasındaki denge kurulamamıştır. 
A.B.D.'de eğitim yöneticisinin yetiştirilmesinde teorik bilgi hızlı bir değişim 
göstermiş, aynı oranda teorik bilgi üretimi ülkemizde gerçekleşmemiştir. 

Ülkemizde eğitim yönetimi alanında üretilen teorik bilginin 
yayınlanması ve değerlendirilmesine yönelik kapsamlı bir çalışma 
yapılmamış, işletme ağırlıklı üretilen teorik bilginin eğitim yönetimine 
uyarlanabilmesi ile yetinilmiştir. Kuşkusuz bıı durum ülkemizde eğitim 
yönetimi alanında uğraşan bilim adamlarının işletme ağırlıklı düşünmelerine 
yol açmış ve okul örgütünün uygulama boyutuna getirilecek katkı ihmal edilmiştir. 

Ülkemizde eğitim yöneticisinin lisansüstü eğitim ve hizmet içi 
eğitim yoluyla yetiştirilmesinde uygulamalı bilgi boyutu hiç dikkate 
alınmamıştır. Bu durum eğitim yöneticisi adaylarının sorun odaklı düşünme, 
karar verme, takım çalışması ve kaos ortamında yönetim gibi alanlarda 
yetersiz kalmalarına yol açmıştır. 

Bilgi toplumunu yaşadığımız çağda eğitim yöneticilerimizin 
yetiştirilmesi sadece 120 saatlik bir kursla sınırlı tutulmuş, eğitim yönetimi 
ve denetimi alanında lisansüstü eğitim özendirilmiş, ancak yasal bir 
zorunluluk haline getirilememiştir. Ülkemizde eğitim yönetimi alanında 
üretilen teorik ve uygulamalı bilgi istenen düzeyde değildir. Teori ile 
yeterince beslenemeyen okul yöneticilerinin toplam kalite yönetimi ve 
öğrenen örgüt gibi söylemleri, teorik derinliği olmayan cılız söylemler 
olarak kalmıştır. 

Ülkemizde lisansüstü eğitim yoluyla eğitim yöneticisi yetiştirme 
politikasına yön verecek belli bir koordinasyon birimi oluşturulamamıştır. 
Oysa bu tip örgütler A.B.D.'de yıllardan beri çalışmaktadır. Lisansüstü 
eğitim programları arasında koordinasyon sağlanamaması, programlardaki 
bütünlüğü bozmuş ve bu konuda ortak strateji ve politika üretme çabalarını 
yetersiz kılmıştır. 

Öneriler 
1. Eğitim yöneticisinin yetiştirilmesinde dünyada yaşanan temel 

eğilimler çok iyi analiz edilmeli, tıp alanında olduğu gibi eğitim yöneticisi 
yetiştirme programlarında da teorik bilgi ve uygulamalı bilgi arasında bir 
bütünlük sağlanmalıdır. 

2. Eğitim yöneticisi yetiştirme programlan okul örgütüne ve sınıfa 
katkı getirici nitelikte olmalıdır. Okul finansmanı,  okul mevzuatı ve personel 
yönetimi gibi eğitim yönetiminin klasik konu alanları yanında, sorun 
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temelleri öğrenme, karar verme ve sorun çözme, eğitimsel liderlik, toplam 
kalite yönetimi, öğrenen örgüt ve takım çalışması gibi yeni teorik bilgi 
alanlarına daha fazla  yer verilmelidir. Teorik bilgi işletme düzeyinde 
kalmamalı, okul örgütüne uyarlanmalı ve sınıftaki  eğitimin kalitesine katkı 
sağlayıcı nitelikte olmalıdır. Aksi takdirde okula ve sınıfa  katkı getirmeyen 
bir programın eğitim yöneticisinin yetiştirilmesine de fazla  bir katkısı 
olmayacaktır. 

3. Ülkemizde okul yöneticilerinin atanmasında eğitim yönetimi ve 
denetimi alanında yüksek lisans yapmak yasal bir zorunluluk haline 
getirilmelidir. Bu amaçla eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki tezsiz 
yüksek lisans programları yaygınlaştırılmalıdır. 

4. Ülkemizde eğitim yöneticisi yetiştirmeye yönelik politika-
lara yön verecek ve koordinasyon sağlayacak bir örgütlenme modeli 
gerçekleştirilmeli ve bu model çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı ve 
üniversitelerin sıkı işbirliği yapmaları sağlanmalıdır. 
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EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİMİNDE KULLANILAN 
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ MODELLERİ 

Yrd.  Doç. Dr. Ahmet AYPAY 

Özet 
Bu çalışma örgütsel  davranış  kuramlarının  bulgularının  eğitim 
yöneticilerinin  yetiştirilmesinde  nasıl kullanılabileceği  sorusuna 
yanıt aramaktadır.  Literatürdeki  örgütsel  modellerin  eğitim 
örgütlerine  uygulanması sonucu gözlenen farklı  örgütsel  davranış 
biçimleri gözden  geçirilmekte  ve bunların eğitim yöneticilerinin 
eğitiminde  kullanılabilecek  bir yaklaşım  tanıtılmaya  çalışmaktadır. 

Giriş 

Bu çalışmanın amacı 21. yüzyılda eğitim yöneticilerinin 
yetiştirilmesinde ortaya çıkan sorunları ortaya koymak, bu sorunları 
çözmede alternatif  bir yaklaşım olarak örgütsel yaklaşımları sunmak, ve bu 
yaklaşımların güçlü ve zayıf  yönlerin ortaya koyarak karşılaştırmalı olarak 
incelemektir. 

Eğitim yönetiminde ilk okul yönetimi dersi A.B.D. 'de 1881 yılında 
verilmesine rağmen eğitim yönetimine lisansüstü eğitim programlarının 
açılması diğer temel ve sosyal bilimler ile karşılaştırıldığında çok yenidir. 
1950'lerde eğitim yöneticilerini eğiten profesörlerin  seçimi uygulamada 
pratisyenler (okul müdürleri) arasından seçilmekteydi. Bu profesörler 
dersleri deneyimlerine dayalı olarak ve bireysel başarı hikayeleri ve canlı 
anekdotlar biçiminde öğretiyorlardı. Diğer taraftan  öğretim üyeleri 
1960'lardan sonra ise kurama ağırlık veren bir yaklaşım içindeydiler 
(McCarthy, 1999). 

Yönetim özde pratik bir eylem olarak tanımlanmaktadır. Amaçların 
belirlenmesi, kaynakların dağıtılması, ve etkililiğin ölçülmesi aksiyon 
gerektirir. Uygulayıcılar genelde kuramların okuldaki gerçek yaşamdan çok 
uzak olduğunu ileri sürerler. Eğitim yönetiminde kuram-uygulama arasında 
bir kopukluk olduğunu vurgulayan kuramcılar vardır (Bush, 1995). 

Kuram iyi bir pratik için gereklidir. Çünkü kuram karar verme için 
bir rasyonel (mantık) sağlar. Yöneticilerin kuramdan öğrenebilecekleri 
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konusunda dört temel görüş vardır. Bunlar: (1) Deneyime ve gerçeklere 
güvenme kendi başına yeterli değildir çünkü tüm gerçeklere ilişkin veriler 
yorum gerektirir, (2) bireysel deneyime dayalı gerçekleri yorumlama 
sınırlılıklarla doludur çünkü bu yaklaşım diğerlerinin bilgi ve deneyimini 
görmezlikten gelir, (3) deneyim kazanılırken yapılan yargılama yanlışlıklar 
hem insan hem de materyal kaynakları açısından maliyeti oldukça yüksektir, 
(4) deneyim yönetici farklı  bir ortamda çalışmaya başladığında yararlı 
olmamaktadır (Bush, 1995). 

Eğitim örgütlerinin karmaşıklığı, kuram ve uygulama arasındaki 
ayrımın azaltılması ve kuram kullanmanın gerekli olduğu konusundaki 
yukarıda anılan literatürdeki çalışmaların belirttiği gibi kuram ve uygulama 
arasında bir kopukluk vardır. Schön (1983) kendi alanlarında en iyi 
profesyonelleri  işlerinde gözlemiş ve farklı  disiplinlerde eğitim almış 
profesyonellerin  okullarında öğrendiklerinden çok uygulamada 
öğrendiklerini kullandıklarını göstermiştir. Mintzberg (1979) yöneticiler 
üzerine çalışmasında benzer sonuçlar bulmuştur. Bolman ve Deal (1984: 
s. 16) "günlük yaşamın karmaşıklıkları ile başa çıkabilmek ve bunları 
anlayabilmek için şablonlar ve çerçeveleri geliştirmek zorundayız" 
demektedirler. 

Eğitim yönetiminde teori konusunda bir zenginlik göze 
çarpmaktadır. Bu zenginlik eğitim kurumlarının çeşitliliğinin ve bu 
kurumlarda karşılaşılan problemlerin doğasının farklı  yaklaşım ve çözümler 
gerektirmesinden kaynaklanmaktadır (Bush, 1995). 

Eğitim yönetiminde her durumu açıklayan kuram bulunmamaktadır. 
Eğitim yönetimi kuramlarının üç karakteristiği bulunmaktadır. Bunlar: (1) 
kuramlar çoğunlukla normatiftir.  Bunlar eğitim kurumlarındaki bireylerin 
eğitim kurumları ve bunların içindeki bireyleri davranışlarını yansıtmaktadır, 
(2) Kuramlar çoğunlukla eğitim kurumlarının bazı yönlerini seçici olarak 
vurgularken diğerlerini görmezden gelmektedir, (3) eğitim yönetimindeki 
kuramlar genellikle eğitim kurumlarındaki uygulamayı temel alır (Bush, 
1995). 

Son yıllarda eğitimde okulların yönetimi ve okulların bireyler 
üzerindeki etkilerini konu alan çalışmalar daha sık olarak görülmeye 
başlandı (Berger; 1997; Bolman ve Deal 1997; Pfeffer,  1997). Bu çalışmalar 
yükseköğretimin yönetiminin bireyler üzerindeki etkilerini ortaya koymak 
için iki ile beş farklı  model arasında değişen modeller olduğu ileri 
sürülmektedir. Böyle bir yaklaşıma neden gereksinim duyulduğu sorusuna 
karmaşıklık göz önüne alındığında çok modeli bir arada kullanarak 
yaklaşmanın gerekli olduğu ileri sürülmektedir (Berger ve Milem, 2000). 
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Pfeffer'in  (1997) vurguladığı gibi literatürdeki bu modelleri 
karşılaştıran, güçlü ve zayıf  yönlerini ortaya koyan ampirik çalışmalar az 
bulunmamaktadır. Kuramsal kökleri daha sağlam temellere dayandırarak ve 
neden sonuç ilişkileri kurarak bu alandaki literatüre katkıda bulunmak 
gerekir. Bu nedenle verilere dayanan (nicel ya da nitel) çalışmalara daha çok 
gereksinim duyulmaktadır. 

Literatürde bu konuda bize eğitimde yalnızca yukarıda belirtilen ve 
daha çok teori entegrasyonuna bağlı çalışmalar değil, yönetsel davranış ile 
bunun etkilediği birey ve gruplar ile bunlar arasındaki ilişkiyi yeni yöntemler 
kullanarak araştırmamızı önermektedir. Eğitimde örgütsel davranış yoluyla 
birey davranışını değiştirmeyi amaçlıyoruz. 

Peterson (1991) yükseköğretimde yöneticiler ve öğretim üyeleri 
farklı  zihinsel modeller kullandıklarını savunmaktadırlar. Ülkemizde de 
öğretmenler ile yöneticilerin farklı  düşündüklerini bulan araştırmalar 
bulunmaktadır (Dönmez, 2002). Ancak hem ilk, orta ve yükseköğretimde 
hem yöneticilerden hem de öğretmen ve öğretim üyelerinden aynı konuda 
aynı kurumlarda veri toplayan çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. 
Ülkemizde bu konudaki çalışmalarda çok büyük bir eksiklik göze 
çarpmaktadır. 

Eğitimde örgüt modellerini gözden geçirmek bu modellerin analitik 
yönlerini göstermesi bakımından yararlıdır. Kurumsal amaç ve hedeflerin 
bilinmesi örgüt üyelerinin nasıl davranmaları gerektiği konusunda 
beklentileri gösterir. Bunların bilinmesi ayrıca bize örgüt amaçlan ile birey 
davranışları arasında bir uyum olup olmadığını değerlendirmemize olanak 
sağlar. Bunların bilinmesi örgütsel yapıların üyelerin gözünde anlamını ve 
geçerliğine ilişkin varsayımlarda bulunma ve bunları uygulamada kontrol 
etme olanağı sağlar. Bütün bunları birlikte ele alındığında eğitimde uygun 
yönetsel stratejiler konusunda ipuçları verir. 

Olumsallık (contingency) kuramı örgütler ve yükseköğretim 
kurumları arasındaki etkileşimi açıklamada güçlü bir kuramsal çerçeve 
sağlar. Bu tip yaklaşımları güçlü kılan örgütsel davranışa anlamada çoklu 
modelleri bir arada kullanarak alternatif  davranış modelleri açıklamadaki 
gücüııdedir. Bunların temel varsayımı farklı  örgütler birbirinden farklı 
çevrelere değişen derecelerce uyum gösterirler (Scott, 1995) 

Örgütsel davranış literatürü eğitim örgütlerinin karmaşık örgütler 
olduğunu uzun süredir bilmekteyiz (Cohen ve March, 1984; Weick, 1 995). 
Eğitim örgütlerinin karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda bunların 
belli bir özelliklere temel alan bir sınıflamaya  gereksinim duyulmaktadır. 
Bu amaçla literatürdeki örgütsel modelleri entegre etme çalışmaları vardır. 
Ama buradaki temel varsayım, bu modelleri entegre ederek tüm örgütsel 
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gerçeği açıklayabilen bir meta-modele ulaşmak değil, bu modelleri birlikte 
kullanarak daha verimli bir duruma getirebileceğimizdir. Farklı modeller 
değişik değişkenler vurgulamaktadırlar ama bu vurgular bu modellerin 
birlikte kullanılamayacağı anlamına gelmemektedir. 

Bu sınıflamalardan  bazıları aşağıda sunulmuştur. Buna göre onbir 
farklı  yaklaşım ve bunların sınıflamaları  verilmektedir. Burada üçlü 
(Allison, 1971; Baldridge ve ark., 1971; Bromet ve Moos, 1986; Childers, 
1981; Perrow, 1986; Pfeffer,  1984), dörtlü (Bolman ve Deal, 1997), ve beşli 
(Birnbaum, 1988; Handy, 1995; Kuh, 1996; Morgan, 1986; Pfeffer,  1997; 
Shafritz  ve Ott, 1991) arasında değişen sınıflamalar  bulunmaktadır (Berger, 
1997). 

Eğitim örgütlerinin tüm karmaşıklıklarını içine alabilecek bir model 
oluşturabilmek için Bolman ve Deal 'in (1997) örgütlere dörtlü bir model 
çerçevesinde yaklaşmaktadırlar. Bu yazarlar anılan yaklaşımları yapısal 
(structural), insan kaynakları (human resources), politik (political), sembolik 
(symbolic) modeller olarak adlandırarak sınıflamıştır.  Bu yaklaşım 
günümüzde A.B.D.'de eğitim yöneticilerinin eğitiminde son yıllarda yaygın 
olarak kullanılan yaklaşımlardan birisidir. 

Eğitim yöneticilerinin eğitiminde bu modeller şöyle 
kullanılmaktadır. Önce gruptaki her bir eğitim yöneticisine kendi 
deneyimlerinin ışığında yaşadıkları onları çok rahatsız etmiş bir olay bulması 
istenir. Olayın nasıl yazılacağına, dikkat edilmesi ve vurgulanması istenen 
noktalara ilişkin bir yönerge verilir. Bu genelde eğitim örgütlerinde ya da 
herhangi birden fazla  birey arasında yaşanmış ve içinde sorun ve çelişki 
içeren bir olay seçmeleri istenir. Bu olayda eğitim yöneticisi sorun yaşayan 
taraflardan  birisi olmalıdır. Bu olayı birkaç sayfa  halinde yazılı olarak 
sorunun geniş bir biçimde tanımlaması istenir. 

İkinci aşamada öğretim elemanı bu olayı kriterlere göre inceler ve 
öğrenciye olayı daha iyi yazabilmesi için önerilerde bulunulur. Sorunun 
içinde geçek kritik olayı belirlenmesi istenir. Eğer öğretim elemanına göre 
eğitim yöneticisi olayı analiz etmeye hazır duruma gelmişse analize 
başlayabileceği belirtilir. 

Üçüncü aşama analiz aşamasıdır. Eğitim yöneticisi her hafta  konu 
işlendikten sonra sorunu işlenen konudaki kuramların varsayımlarını 
kullanarak analiz etmesi istenir. Eğitim yöneticisinin analizi yazılı olarak 
sunması istenir. Öğrenciye analiz hakkında dönüt sağlanır varsa nasıl 
geliştirilebileceği konusunda ipuçları verilebilir. 

Analiz aşaması en az dört hafta  sürer. Dört yaklaşım açısından 
(yapısal, insan kaynakları, politik, ve sembolik) ayrı ayrı analiz edilmesinin 
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istenecek olması ve eğitim yöneticisine analiz konusunda dönüt sağlanması 
nedeniyle bu daha uzun sürebilir. Konuya hazırlık ve sorun durumunun 
tanıtımı da katıldığında bu bir döneme yayılabilir. Dönem sonunda aynı 
konu dört model kullanarak analiz edilmiş ve sorunu yeniden 
yapılandırılması istenmiştir. Bu değerlendirme sonucunda not verilir. Eğer 
gerek görülürse ayrıca sınav yapılabilir. Bu öğrencilerin sadece konuyu 
bilmelerini değil bildikleri kuramları yaşadıkları olaylara uygulamada yeterli 
olmaları sağlanacaktır. Eğitim yöneticileri bunu uzun zaman sonra bile 
unutmayacaklardır. 

Yapısal Model 

Yapısal (bürokratik) model Max Weber'in geliştirdiği bürokratik 
yaklaşımdan ortaya çıkmıştır. Weber'e göre örgütler sınırlı amaçları 
hiyerarşik bir yapı ile gerçekleştirmek için biçimsel sosyal ağların eşgüdüm 
ve iletişimi kolaylaştırarak oluşturduğu yapılardır. Yapısal ya da bürokratik 
örgütlerin bazı özellikleri yükselmede kriterler, yöneticilerin atanması, 
görevlilere belirli bir maaş ve ödeme, makamın tanınması ve saygı, iş 
güvenliği sayılabilir. (Weber, 1947). 

Yapısal (bürokratik) örgüt modelleri aşağıdaki özellikleri taşır. 
Bürokratik yaklaşımda eğitim örgütleri makine benzeri sistemler olarak 
görülürler. Bu yaklaşıma göre bu tip örgütler eğitim kurumlarının üst 
kademelerince oluşturulan normatif  amaç ve ideolojileri eğitim örgütlerinde 
yaşama geçirmeye çalışır. 

Bürokratik model biçimsel yapıları yansıtır. Bu model ayrıca, 
misyon gibi biçimsel olarak oluşturulan amaçları vurgularlar. Örgütlerin bir 
bütün olarak üst kademelerce belirlenen amaçları gerçekleştirmeye çalıştığı 
varsayılır. Hiyerarşik kontrol, eşgüdüm, ve iletişimin örgütleri amaçlarını 
gerçekleştirmeye doğru yönlendirdiği varsayılır (Birnbaum, 1988; Bolman 
ve Deal, 1997; Bush, 1995). 

Bunlara ek olarak, her örgüt için uygun bir örgütsel amaçları, 
teknolojisi, ve çevresi için uygun bir yapı vardır. Bu alandaki problemler 
örgüt yapısını yeniden düzenleyerek giderilebilir. Böyle bir yapı 
bulunduğunda bürokratik modeli izleyen örgütler çok verimli olabilir. 
Toplumda olduğu gibi örgütlerde de işbölümü bölümleşmeye yol açar. 
Bölümleşme ise uzmanlaşmayı getirir. Kurallar kişiselliği ortadan kaldırır 
ve yansızlığı sağlar (Bolman ve Deal, 1997; Bush, 1995). 

Bürokratik örgütlerin zayıf  yönleri açıkça bilinmektedir. Bunlardan 
birisi bürokratik örgütlerin örgütün içine örgüt dışından daha çok dışı ile 
ilgilenmektedirler. Çevre ile fazla  etkileşimi olmayan örgütler için 
bürokratik modeli kullanmak bir sorun oluşturmayabilir. Hoy ve Miskel 
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(1982) eğitimde bürokratik yaklaşımların var olup olmadığı sorusu yerine 
bürokrasinin derecelerinin sorgulanması gerektiğini önermektedirler. 
Bürokratik modelin baskın olduğu okullarda, öğretim olumsuz yönde 
etkilenmektedir (Meyer ve Rowan, 1977). Çünkü, öğretmen ve yöneticiler 
çok fazla  bürokratik işlemlerle ilgilendiklerinden diğer aktivitelere zaman 
kalmamaktadır. 

Okullar amaçlara çok fazla  odaklaşamazlar. Belirgin olmayan 
amaçlar, belirgin olmayan teknolojiler, gevşek katılım, eşgüdümlenemeyen 
aktiviteler ve gevşek yapısal elementler anarşik imajlar doğurabilmekte ve 
bu imajlar fabrika  metaforları  ile uyumlu olmamaktadır. (Cohen ve March, 
1984; Hoy ve Miskel, 1982; Weick, 1976). 

İnsan Kaynakları Modeli 

İnsan kaynakları ya da birlikçi model örgütlerde hem örgüt 
üyelerinin hem de örgütlerin doyurulması gerekli olan gereksinimleri 
olduğunu varsayar. Özellikle, örgüt üyeleri bu tip örgütlerde amaçların ne 
olduğu konusunda anlaşırlar. Amaçların ne olduğu konusunda anlaşma ve 
bir yön sağlanması örgüt üyelerinin davranışlarını meşrulaştıran bir 
meşruiyet (legitimacy) kaynağı olarak bir başarı için ölçme ve değerlendirme 
kriterleri sağlar (Bush, 1995; Shafritz  ve Ott, 1991). 

İnsan kaynakları model ortak bir karara, ortak yönetime, ve örgütsel 
politikalarda ve kararlarda ortak sorumluluğa odaklaşır. Öğretmenler 
profesyonel  olarak meslektaşlarına eşitler olarak davranır ve toplum 
duygusunu bu modelin geçerli olduğu okul kampüslerinde geliştirilir. 

İnsan kaynakları modelinim savunucuları bu modelin eğitim 
örgütleri için en iyi model olduğunu ileri sürerler. Talcott Parsons birlik 
(collegium) denen örgüt modelinin üniversiteler için en iyi örgüt modeli 
olduğunu çünkü bu modelin varsayımlarının öğretim üyelerinin rollerine en 
uygun olduğunu ileri sürer (Hoy ve Miskel, 1981; Platt ve Parsons, 1970; 
Parsons, 1971; Paulsen ve Feldman, 1995). 

İnsan kaynakları modeli üyelerinin örgüte çok güçlü normatif 
bağlarla bağlı olduğunu ve örgütsel aktivitelere katılım gerekli olduğunu 
varsayar. Bu normatif  katılım bir takım ortak değerler çerçevesinde olur. 
İnsan kaynakları modeli okullardaki kurumsal aktiviteleri de sorgular. Eğer 
eğitim örgütleri öğretmenlerden kararlara katılım bekliyorlarsa bu katılımın 
sınırı ne olmalıdır? Bu soru saf  insan kaynakları yaklaşımını diğerlerinden 
ayırmak için kullanılır. Kararlara sadece belirli bir grup öğretmenler mi 
katılacak yoksa tüm öğretmenler mi katılacak? (Bush, 1995). 
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Politik Model 
Politik model de örgütsel karar verme süreçleri bir bakıma pazarlık 

sürecidir. Bu modele göre, bireyler ver gruplar arasında kıt kaynaklara ve 
güce sahip olmak için verilen mücadele örgütlerde bireyin davranışını 
belirler. Bireyler çıkarlarını korurlar. Bireysel çıkarlar gelişimin itici 
gücüdür. Hiçbir birey ya da grup kaynakların tam ve sonsuza dek 
kontrolüne sahip değildir. Bireyler farklı  grupların üyesi olabilir. Çıkar 
çekişmeleri yeni ittifaklar,  pazarlıklar, ve anlaşmalar ortaya koyabilir. Bir 
bireyin cinsiyeti, ırkı, bölümü, ve kariyeri kıt kaynakların kontrolü için 
ortaya çıkan alternatif  koalisyonları ve karşı koalisyonları tanımlar. Yarışma 
sağlıklıdır ve örgütsel dinamikleri gösterir (Bergquist, 1992; Bolman ve 
Deal, 1997; Pfeffer,  1984 ve 1997). 

Politik modelde etki için mücadele kıt kaynakların kontrolü için 
ortaya çıkar. Gruplar ve bireyler birbirlerine bağlı olduklarında, bu kaynak 
bağımlılığı bir çok güç kaynaklan oluşturur. Gücün kullanımı üniversite ve 
yüksekokullarda kontrol edilen kaynaklarla doğru orantılıdır. 

Bu modelin güçlü yönü hem birey hem de grup düzeyinde davranışı 
açıklayabilmesinde yatmaktadır. Diğer modeller genelde kurumsal ya da 
örgütsel düzeye odaklanırken birey ve grup düzeyinde aktiviteleri 
yakalayamazlar. Örneğin, diğer modeller bölüm düzeyinde aktiviteyi 
açıklayamazlar (Bacharach ve Lavvler, 1980). Politik modeller daha çok 
birey ve grup çıkarlarına odaklandıklarından, bireysel çıkarı profesyonel 
çıkardan ayırt edebilmektedirler. Politik modeller karar sürecinde diş 
etkileri dikkate alırlar. Bu yaklaşım sistem yaklaşımının bir özelliğidir. 
(Bush, 1995). 

Politik modeller örgütsel amaçlar yerine temel ünitelerin amaçlarına 
odaklanırlar. Örneğin, üniversite ve yüksekokullarda bölümlerin amaçları 
farklıdır.  Bu farklılıklar  örgütsel amaçlara odaklanan diğer modellere göre 
açıkça ayrılır. Politik modeli çalışan bilim adamlarına göre gruplar arası 
çelişki ve anlaşmazlıklar amaçları belirsiz ve kaygan bir biçime getirir. 
Bunun nedeni, ittifakların  ve kaynak dağılımının sürekli yer değiştirmesidir. 
Zamanla, güçlü gruplar kendi amaçlarını kendi güçleri yettiği ve kaynakları 
kontrol edebildikleri zaman örgütsel amaçlar olarak kabul ettirebilirler 
(Bush, 1995). 

Sembolik Model 

Sembolik modeller okulların açık olmayan amaçlar, akıcı 
teknolojiler, ve gevşek yapılardan oluştuğunu kabul eder (Birnbaum, 1988). 
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Birbiri ile çelişen disipline dayalı, kurumsal, ve profesyonel  gereksinimler 
belirsizlik yaratır. Öğretmenler bu belirsizlikler ve düzensizliklerden anlam 
çıkarmaya çalışırlar. Böylece, bireylerin ortak inançlar çerçevesinde 
paylaşılan ortak inançları, varsayımları, değerleri, ve sembolleri vardır 
(Bergquist, 1992; Birnbaum, 1988; Bolman ve Deal, 1997). 

Sembolik modellerin yararı bu modellerin değerleri, inançları, ve bir 
örgütteki bireylerin rollerini göstermede yatar. Örgütlerde üyelerin örgütü 
algılamaları paylaşılan örgütsel anlamlar yaratır. Sembolik modeller 
bireylere semboller, ritüeller yoluyla yol gösterirken diğer modeller bunu 
örgütsel yapıyı kullanarak yaparlar (Bush, 1995). 

Sembolik modellerin gücü onların bireylere ve yerel değişkenlere 
odaklanabilmelerinde yatar. Sembolik modeller örgüt üyelerinin değer ve 
inançlarını yansıtır. Değer ve inançlar bireysel davranışı yönlendirir. 
Böylece sembolik modeller örgüt yaşamının biçimsel olmayan yönlerini 
gösterir. Kültürel normların ve anlamların ortaya çıkması çok önemli. 
Normlar ve değerler etkileşim ve iletişimi sonucu ortaya çıkar. Bireyler 
arası etkileşim normların oluşmasına yol açabilir, böylece, normlar örgüt 
kültürünün oluşmasına yol açabilir. Dahası da, kültür seremonilerde, 
törenlerde, ve ayinlerde anlamını bulur. Seremoniler, törenler, ve ayinler 
kültürel normların daha güçlü olmasına yol açar (Bolman ve Deal, 1997; 
Bush, 1995). 

Örgütsel amaçlar değerler ve örgütsel normlar ile bağlantısı 
kurulduğunda açıkça anlaşılabilir. Örgütsel yapı örgütsel kültürün içinde 
bulunabilir. Örgütsel değerler roller ve bireyler arası rol ilişkilerinde 
kendisini açıkça gösterir. Yapı kendisini rollerde ve bu rolleri oynayan 
bireyler arası ilişkileri belirler. Bu kendini komite işlerinde de gösterir. 
Örgütsel yapı ile örgütsel kültür arasındaki ilişki çok önemli çünkü birden 
çok kültür gelişebilir. Sembolik örgütler genelde çevrelerinden soyutlan-
mazlar (Bush, 1995). 

Sembolik modellerin zayıflığı  teknik süreçler ortaya çıktığında 
anlaşılabilir. Bu modeller örgütsel yaşamın rasyonel olan yönlerini ihmal 
ederler. Bunlara ek olarak, aynı değerleri paylaşmayan bazı bireyler ortaya 
çıktığında problemler ortaya çıkar. Güçlü kültür ise eğer bazı bireyler 
çoğunluğun değerlerini paylaşmadığı zaman yine sorunlar ortaya çıkar. 
Sembolik modellerin diğer bir zayıf  yönü ise liderler örgütsel kültürü 
değiştirebilirler. Güçlü liderler güçlü kültürler yaratabilmelerine rağmen, 
örgütsel kültürü değiştirmek çok zordur (Schein, 1995). Schein'in karşı 
Bolman ve Deal (1997) liderlerin kültürleri kolayca değiştirebileceklerini 
ileri sürmektedirler. Son olarak, sembolik süreçlere fazla  vurgu yapmak 



okullar için iyi olmayabilir. Nedeni ise bu kurumların hem çoğulcu olmaları 
gerekmekte hem de aynı zamanda azınlığın haklarını korumak zorundadırlar 
(Bush, 1995). 

Sonuç 

Literatür eğitim örgütlerinde görülen örgütsel davranışı literatürünün 
bulguları doğrultusunda üç ile beş arasında farklı  yaklaşımlar olarak 
sınıflamaktadır.  Tüm bu modeller her zaman farklı  düzeylerde ve farklı  ilk, 
orta ve yüksekokullarda görülebilir. Ama, her eğitim örgütünde bunlardan 
bir tanesi baskın olarak gözlenebilir. Baskın olarak gözlenen model baskın 
koalisyonun (dominant coalition) aktivitelerinden ve politikalarından 
çıkarılabilir. 

Farklı örgüt modelleri olmasına karşın bu çalışma bunlardan Bolman 
ve Deal (1997) sınıflamasını  temel alarak dört tanesini özet olarak tanıtmaya 
çalışmaktadır. Bunlar: yapısal, insan kaynaklan, politik, ve sembolik 
modellerdir. 

Bu yaklaşımlar bu biçimde sınıflandıktan  sonra eğitim 
yöneticilerinin eğitiminde ve örgütsel davranış derslerinde şöyle 
kullanılmaktadır. Öğrencilerden kendilerini çok etkileyen ve başkaları ile 
çelişki içeren bir problem tanımı yapmaları istenmektedir. Daha sonra 
öğrencilerden bu problemde geçen olaylar yapısal, insan kaynaklan, politik, 
sembolik açıdan analiz edilmesi istenmektedir. Son olarak öğrencinin 
geçmişte yaşadığı bir olayı (ve bireyde izler bırakmış aynı olay) farklı 
açılardan ele alması ve sonuçta da problemin çözümünde kendi 
sorumluluğunun farkına  varılmasını sağlamaktır. Bunun sonucunda sorun 
yeniden yapılandırılarak çözülmesi olası alternatifler  üretmesi 
sağlanabilmektedir. 

Bu çalışma eğitim yöneticilerinin eğitiminde ortaya çıkan bazı 
sorunlara değinmiştir. Eğitim yöneticilerinin eğitimi konusunda örgütsel 
modelleri tanıtmıştır. Son olarak ise bu modellerin eğitim yöneticilerinin 
eğitiminde nasıl kullanılabileceği üzerinde durulmuştur. 
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OKUL MÜDÜRLÜĞÜ FORMASYON PROGRAMLARI VE 
OKUL MÜDÜRLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ 

Yrd.  Doç Dr. Halil  IŞIK 

Özet 
Bu çalışma okul  müdürlerinin  yetiştirilmesi  için okul  müdürlüğü 
formasyon  programlarının  gerekliliğini  tartışmayı  amaçlamaktadır. 
Eğitim  yönetimi programları  lisans (eğitim  fakültelerinin  yeniden 
yapılandırılması  sürecinde  kapatıldı),  yüksek  lisans ve doktora 
düzeylerinde  belirli  bir gelişme göstermiş  olmasına rağmen Türk 
Eğitim  Sisteminde  amacı okul  müdürü  yetiştirmek  olan bir kurum 
oluşturulamamıştır.  Son yıllarda  bu yönde  bazı gelişmeler  olmakla 
beraber ülkenin  eğitim sisteminin yönetiminden  sorumlu Milli 
Eğitim  Bakanlığı  'da  okul  müdürü  olarak  görev yapacak 
görevlilerden  belli  bir formasyona  sahip olma zorunluluğu 
aramamaktadır.. 

Bu çalışmada  mevcut eğitim yönetimi programlarını  okul  müdürü 
yetiştirme  açısından  ele alarak  bu programlara  ilişkin  sorunlar 
tartışılmaktadır.  Daha sonrada  okul  müdürlerini  yetiştirme 
amacıyla yeni bir okul  müdürlüğü  formasyon  programı  modeli 
ilgililerin  tartışmasına  sunulmaktadır. 

Giriş 

Eğitim yönetimi kavram olarak geniş bir alanı kapsamaktadır. 
Eğitim yönetimi akademik bir disiplin olarak yüksek lisans ve doktora 
programları sunulmaktadır. Bu çalışmada bu lisansüstü programların okul 
müdürü yetiştirme açısından ana hatlarıyla bir değerlendirmesi yapılacaktır. 
Genel olarak bu tür programlar akademisyen yetiştirme açısından belli bir 
düzeyin, üniversiteden üniversiteye değişmekle beraber, üzerindedir. Bu 
açıdan dünya üniversitelerinden geri yanları yoktur. 

Okul müdürlüğü kavramı ise eğitim yönetiminin daha özel bir 
alanını içermektedir. Okul müdürlüğü; düzenli olarak öğrencilerin devam 
ettiği okul da denen kurumların yönetimine verilen addır. Bu yöneticilerin 
yetiştirilmesi de okul müdürü yetiştirme olarak ele alınacaktır. Bu çalışmada 
eğitim yöneticiliği ve okul müdürlüğü zaman zaman eş anlamlı olarak 
kullanılmıştır. 
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Türk eğitim sisteminde okul müdürlerinin yetiştirilmesi ve 
istihdamında son yıllarda önemli gelişmeler olmasına karşın okul müdürlüğü 
görevini icra edecek olan kişilerin müdürlük formasyonuna  sahip olması 
gerektiği düşüncesi ne akademisyenler arasında etraflıca  tartışılmış ne de 
icradan sorumlu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından  müdür olarak istihdam 
edilecekler için gerekli görülmüştür. Bu çalışma, okul müdürlüğünün bir 
meslek olarak kurumsallaşabilmesi için müdürlük formasyonu  eğitiminden 
geçmenin gerekli olduğu tezi üzerine kurulmuştur. Bu çalışmanın amacı da 
okul müdürlüğünün kendine has bir meslek olduğu ve bu yüzden okul 
müdürlüğü mesleğinin gereğini etkili bir şekilde yerine getirebilmek için 
müdürlük formasyon  programların başarılı bir şekilde tamamlanması 
gerekliliğini tartışmaya açmaktır. 

Okul müdürlerini istihdam eden Milli Eğitim Bakanlığı, müdürlük 
formasyon  programlarının oluşturulması ve işlerlik kazandırılmasında 
önemli role sahiptir. Müdürleri istihdam eden kurum olarak MEB tarafından 
gerekli görülmedikçe okul müdürlüğü formasyon  programlarının gelişmesi 
ve işlerlik kazanması mümkün değildir. 

Türk Eğitim Sisteminde Okul Müdürlerinin Yetiştirilmesi 
Açısından Eğitim Yönetimi Programlarının Genel Bir 
Değerlendirilmesi 
Türk eğitim sisteminde amacı ve görevi okul müdürü yetiştirmek 

olan bir eğitim kurumu bu güne kadar oluşturulamamıştır (Turan ve Şişman, 
2000). Fakat Türk üniversiteleri eğitim yönetimi alanında belli bir gelişim 
düzeyine sahiptir. Eğitim yönetimi programlarını genel olarak lisans, yüksek 
lisans, doktora ve hizınet içi programları olarak gruplandırmak mümkündür. 

1965'li yıllarda başlayan eğitim bilimleri ve eğitim yönetimi lisans 
programlan 2000'li yıllara kadar işlevini sürdürmüştür. Günümüzde ise EPH 
(PDR) bölümleri dışındaki eğitim bilimleri ve eğitim yönetimi lisans 
programları eğitim fakültelerinin  yeniden yapılandırılması çerçevesinde 
kapatılmıştır. Bu kapatılma olayını destekleyenler (Ataman, 1998) olduğu 
gibi karşı çıkanlar da (Aydın, 1998; Adem, 1998; Eşme, 1998) olmuştur. Bu 
geçmişteki eğitim yönetimi lisans programlarına şöyle bir bakarsak; bu 
programlara, Ankara Üniversitesi EBF Eğitim Yönetimi ve Planlaması 
bölümü dışında öğrenci olarak kaydolabilmek için belli bir süre başarılı 
öğretmenlik yapmış olma şartı arandığı görülmektedir. Öğretmen olarak 
atanabilmek için bir lisans programını başarılı olarak tamamlamak şart 
olduğu durumu göz önüne alınırsa, eğitim yönetimi programlarının lisans 
düzeyinde öğretime devam etmesinin beraberinde diğer bir lisans 
diplomasını ön-koşul olarak istemek durumu ortaya çıkmıştır ki bu açıdan 
eğitim yönetimi programlarının yüksek lisans düzeyine kaydırılması olumlu 
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bir gelişmedir. Bunun yanında öğretmen olabilmek için minimum lisans 
programı tamamlamanın 1990'lu yıllarda zorunlu hale getirildiği 
düşünülürse bu programların kurulmalarından itibaren lisans diploması 
olmayan öğretmenlerin daha üst öğrenime devam etmeleri için fırsat  ve 
imkan sağlamıştır. Bu gün ise bu programların lisans üstü düzeyde yine 
etkinliklerine devam etmesi Türk milli eğitimine büyük yarar sağlayacaktır. 
Kapatılan lisans programlarının mezunlarının yaptığı işlere baktığımızda, bu 
kişilerin okul müdürü olmaktan çok müfettiş  olarak hizmet ettikleri 
görülmektedir. 

Lisans düzeyindeki eğitim yönetimi programlarının kapatılmasıyla 
beraber lisans üstü eğitim programlarının daha da etkin hale gelmesi 
beklenirken bu etkinliğin görülemediğini belirtmek isterim. Eğitim 
yönetimi, yüksek lisans programlarında (geleneksel tezli) sunulan derslerin 
içeriği analiz edildiğinde bu programların etkili bir okul müdürü yetiştirmeye 
yeterli olmadığı görülecektir (Balcı, 1988). Eğitim yönetimi bilim dalında 
yüksek lisansı başarıyla tamamlayabilmek için ortalama olarak 
(üniversiteden üniversiteye değişmekle beraber) 24 kredilik dersi başarıyla 
tamamlamak ve bir de tez yazmak yeterli olmaktadır. Bu bahsedilen kredi 
de yaklaşık olarak 8 farklı  dersi içermektedir. Bu derslerin de biri araştırma 
teknikleri  bir diğeri istatistik  ve yine diğer bir ders ise seminer adını 
taşımaktadır. Geriye kalan toplam 5 farklı  dersin etkili bir okul müdürü 
yetiştirmeye yeterli olduğunu ileri sürmek mümkün değildir. 

Bazı üniversitelerde ise daha çok eğitim bilimleri enstitüsü 
kurulmamış olduğundan üniversitelerde eğitim yönetimi yüksek lisans 
programlarına gerekli özenin gösterilmediği görülmektedir. Şöyle ki, yakın 
geçmişe kadar, yüksek lisans programları eğitim bilimleri ana bilim dalı 
altında farklı  bilim dalları olarak düzenlenirken ve yürütülürken son yıllarda 
bu programlar ana bilim dalı düzeyinde eğitim bilimleri yüksek lisansı adı 
altında düzenlenmektedir. Yani öğrenciler artık eğitim bilimlerinin her 
hangi bir bilim dalında uzmanlaşamadan genel olarak eğitim bilimleri 
alanında diploma sahibi olmaktadırlar. Bu durum bir geriye gidiş olarak 
nitelendirilebilir. Eğitim bilimlerinin birbirinden farklı  pek çok uzmanlık 
alanı varken eğitim bilimlerinin herhangi bir alanda uzmanlaşamadan genel 
olarak eğitim bilimci yetiştirilebilir mi? Yetiştirebileceğimizi iddia etsek 
bile bu yetiştirdiğimiz kişiler hangi mesleği icra edecekler? Eğitim 
bilimlerinin genelinde uzmanlaşmış kişi okul müdürlüğü yapabilir mi? Bu 
sorular cevaplandırılması gereken önemli sorulardır. Bu anlamda eğitim 
bilimleri enstitülerinin eğitim fakültesi  olan her üniversitede oluşturulmasına 
ihtiyaç vardır. Sosyal bilimleri enstitülerinin işlerinin yoğunluğundan dolayı 
ya da başka nedenlerle eğitim bilimleri programlarının önemini 
kavrayamamış olmaları söz konusudur. MEB'nın okul müdürlerinin atama 
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ve istihdaınındaki olumlu gelişmelere karşılık üniversitelerdeki gelişmelerin 
yönü farklılık  göstermektedir. Eğitim Bilimleri Enstitülerinin gerekli olan 
her üniversitede kurulması eğitim yönetiminin gelişmesine olumlu yönde 
etki edecektir, eğitim bilimlerinin tüm diğer alanlarında olduğu gibi. 

Yeni yapılanmayla uygulanmaya başlayan tezsiz yüksek lisans 
programlarının okul müdürü yetiştirme konusunda geleneksel yüksek lisans 
programlarına göre bir adım daha ileride olduğunu belirtmek gerekir. Genel 
olarak bu programlar halen MEB merkez yada taşra teşkilatında çalışan 
yöneticilere ve diğer personele yönelik sunulmaktadır. Yapılacak 
düzenlemelerle bu programlar okul müdürü yetiştirmeye uygun hale 
getirilebilir. 

Eğitim yönetimi doktora programları ise daha çok üniversiteye 
öğretim üyesi yetiştirmek amacını taşıdığından müdürlerin yetiştirilmesi bu 
programlar aracılıyla olması şu an için uygun bir yaklaşım değildir. Sayısal 
açıdan da bakıldığında eğitim yönetimi alanında yıllık doktora programı 
mezunu sayısı, yetiştirilmesi gereken müdür sayısına oranla çok düşüktür. 
Eğitim yönetimi doktora programları okul müdürü yetiştirecek öğretim 
üyelerini yetiştirecek yegane yurt içi kaynağıdır. İkinci kaynak ise yurtdışı 
üniversiteleri olabilir. 

Hizmet içi eğitim programları adından da anlaşılacağı üzere 
yöneticilik mesleğini icra edenlerin mesleğiyle ilgili bilgilerini yenilemek 
amacıyla sunulmaktadır. Hizmet içi programlar hizmet öncesi yetiştirmenin 
yerine alternatif  olamazlar. Her ne kadar bu hizmet içi programlar çok ciddi 
tutulmasa bile (Balcı, 1988) hizmet içi eğitim programları amacına uygun 
olarak sunulmaya devam etmesi doğru bir yaklaşımdır. 

Hizmet içi programları aracılığıyla okul müdürlerinin yetiştirilmesi 
konusunda MEB son yıllarda tüm okul müdürlerini içine alabilecek 
uygulamalara girişmiştir. Bu programlar üç hafta  gibi bir süreyi kapsamasına 
rağmen kurslara katılan müdürlerin kurstan önceki durumlarına göre 
müdürlük davranışlarında, öğretmen görüşleri açısından, olumlu değişmeler 
görülmüştür (İşık, Akçay, Başar ve Aypay, 2000). 

Sonuç olarak, mevcut programlar okul müdürü yetiştirmeye uygun 
değillerdir. Çünkü bu programların amacı, içeriği ve yapısı okul müdürlerine 
müdürlük formasyonu  kazandırmaktan uzaktır. Mevcut programlar, tezsiz 
yüksek lisans hariç, akademik oryantasyona sahiptir ve bu yüzden eğitim 
yönetimi programları uygulamacı yetiştirmeye yönelik değildir. 

Mevcut eğitim yönetimi programlarının okul müdürü yetiştirme 
açısından kısa bir analizi yapıldıktan sonra okul müdürü yetiştirilmesi 
amacıyla bir okul müdürlüğü formasyon  program önerisi sunulmaktadır. 
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Yeni Bir Model Önerisi: Müdürlük Formasyon Programı 

Yöneticilik de öğretmenlik gibi bir meslek ise okul müdürlüğü 
formasyon  programlarının da oluşturulması eğitim yöneticiliğinin 
meslekleşmesine hizmet edecek niteliklere sahip olacaktır. 

Formasyon programlarının geliştirilmesi ve müdürlük formasyonuna 
sahip müdürlerin istihdamının gerçekleştirilmesi için kurumlar (MEB ve 
üniversiteler) işbirliği sürecine zaman kaybetmeden başlamalıdırlar. Tabi ki 
burada bu sürecin başlamasında en büyük sorumluluk MEB'na düşmektedir. 
Çünkü okul müdürlerinin seçilmesi ve istihdamından sorumlu olan kurum 
bakanlıktır. MEB'nın müdür olarak istihdam edilecek bireylerden müdürlük 
formasyonuna  sahip olma şartı aranmadıkça bu programların tek taraflı 
olarak üniversiteler tarafından  başlatılması ve uygulamaya geçirilmesi 
sorunları çözmeye yetmeyecektir. Geçmiş yıllarda Ankara Üniversitesi EBF 
benzer bir eğitim yöneticiliği sertifika  programları düzenleme girişiminde 
bulunmuş (Türkoğlu, 1984; Kaya, 1991) fakat  istenen sonuç elde 
edilememiştir. 

Bir program önerilmeden önce okul müdürü yetiştirecek bir 
programla ilgili temel ilkeleri belirlemek ve bu ilkelere uygun olarak 
programların uygulamasını sağlamak önemlidir. 

Balcı (2002) tarafından  Türkiye okulları için okul müdürü yada 
yöneticisi yetiştirecek bir program oluşturmada uyulması gereken temel 
ilkeler şöyle listelenmiştir. 

1. Okul  müdürleri  öğretmenlikten  gelmelidir. 
2. Eğitim  ya da  okul  yöneticiliğinin  kendine  has bir meslek  olduğu 

algılanmalıdır. 
3. Okul  müdürlüğü  yapacak kimselerden  okul  müdürlüğü 

sertifikasına  sahip olma zorunlu olmalıdır. 
4. Müdürlük  makamına atanacak  kişilerden  önce müdür 

yardımcılığı  görevini yapmış olma şartı aranmalıdır. 
5. Bakanlık  merkez  teşkilatı  ve taşra teşkilatında  şube müdürü  ve 

diğer  görevler  için okul  müdürlüğü  yapmış olma şartı 
aranmalıdır. 

Bu belirtilen ilkeler bu çalışmada sunulan model içinde uyulması 
gereken ilkeler olarak benimsenmiştir. 

Önerilen formasyon  programı yüksek lisansı da içermesine rağmen 
daha fazla  kredide ki dersi içerecektir. Özellikle, eğitim yönetimi tezsiz 
yüksek lisans programı yapılacak değişikliklerle okul müdürlüğü formasyon 



programı haline getirilebilir. Derslerin kapsamı okul yöneticisinin sahip 
olması gereken yeterlilikleri karşılamaya yönelik olmalıdır. Eğitim yöneticisi 
formasyon  programı değişik okul türlerinin yöneticilerinin sahip olması 
gereken özel yeterlilikleri kazandırmaya yönelik dersleri de içerebilir. Bir 
başka alternatif  olarak da programlar ilköğretim okulu müdürlük formasyonu 
genel lise müdürlük formasyonu  şeklinde de oluşturulabilir. Diğer 
ülkelerdeki uygulamalara baktığımızda gelişmiş batı ülkelerinde okul 
müdürlüğü (principalship) formasyon  programlarını tamamlamak okul 
müdürü olmak için bir koşuldur (Baker ve Carey, 1992). 

Kaya (1991) yönetici yetiştirmeyi amaçlayan programların 
açılmadan önce cevaplandırılması gereken soruları aşağıdaki gibi 
sıralamıştır. Kaya'nın soruları formasyon  programları içinde cevaplandı-
rılması gereken önemli sorulardır. 

1. Programın  içeriği ne olacaktır? 
2. Hangi  öğretim yönteminden  yararlanılacaktır? 
3. Ne  tür bir örgütleme  gerekecektir? 
4. Öğretim üyeleri nereden  sağlanacaktır? 
5. Öğrenciler  kimler  olacak? 
6. Aday  seçimi nasıl yapılacak? 
7. Program  yönetim öğretim ikiliğine  neden  olacak  mı? 
8. Eğitimden  çok yönetime mi ağırlık  verilecek? 
9. Yönetim  tüm eğitim kurumlarında  aynı nitelikte  midir? 
10. Yetiştirilen  yöneticiler  ülkedeki  eğitim sisteminin amaçlarına 

uygun davranacaklar  mı? 
Yukarıdaki sorular cevaplandırılmaya çalışıldığında önerilen 

modelin altı temel unsura sahip olduğu görülecektir. Bu altı temel unsur (a) 
programın amacı, (b) program içeriği, (c) program için gerekli örgütleme, 
(d) öğretim üyeleri,  (e) öğrenci ve (f)  mezunların çalışacağı okulların  tür ve 
düzeyleridir. 

Amaç 
Programın amacı belli konuların bilgisini aktarmak olmamalı, 

amaçlar belirlenirken müdürlerin sahip olması gereken yeterlikler göz önüne 
alınmalıdır (Bursalıoğlu, 1980, 1981). 

Okul müdürlüğü formasyon  programını başarıyla tamamlayan bir 
birey ISSCL (Interstate School Leaders Licensure Consortıum Coucil of 
Chief  State Schoool Offıciers)  tarafından  da geliştirilmiş olan standartlara 
sahip bir müdür olmalıdır. ISSCL (1996). 
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ISSCL (1996) standartlarına göre okul lideri; 
1. Yöneteceği  okul  için vizyona sahip olan, vizyon geliştirebilen  ve 
vizyonu uygulamaya geçirebilen  bir lider  olmalıdır. 
2. Okulunu  profesyonel  gelişmeye doğru  götürebilen  bir okul  kültürü 
ve geliştiren  bir lider  olmalıdır. 
3. Okulun  sahip olduğu  tüm kaynakları  etkili  bir şekilde  kullanabilen 
bir lider  olmalı. 
4. Okulun  içinde  bulunduğu  toplumla  sağlıklı  ve sürekli  ilişkiler 
kurabilen  bir lider  olmalıdır. 
5. Adil  ve tutarlı  davranışlar  sergileyen  bir lider  olmalı. 
6. Çevresinde  cereyan eden  ekonomik,  sosyal, kültürel,  politik  ve 
diğer  olayları  anlayabilen bir lider  olmalıdır. 

Programın içeriği 
Okul yöneticisi ya da müdürü yetiştiren programlarının içeriğinin ne 

olacağı konusunda çok sayıda yazar fikir  belirtmiş (Bursalıoğlu, 1987; Balcı, 
1988; Griffith,  Stouth, ve Forsyth, 1988; Kaya, 1991, Hoy ve Miskel, 1996; 
Murphy, 1992, 1999) olmasına rağmen içeriğin kesin olarak ne olacağı ile 
ilgili tartışmalar gelecekte de devam edecektir. Programın içeriği de yine 
müdürlerde beklenen davranışları oluşturmaya yönelik olmalıdır. İçerik 
belirlenirken yalnızca programı belli sayıda dersin aktarılması olarak 
düşünülmemesi gerekir. İçerik belirlenirken yönetim eğitim dengesi iyi 
kurulmalıdır (Murphy, 1999). İçerik yönetim bilimleri ile ilgili olduğu kadar 
eğitim ve öğretim ile de ilgili olmalıdır. Son yıllarda ise okul müdürlerinin 
öğretim liderliği alanında da yetiştirilmeleri üzerinde durulmaktadır 
(Gümüşeli, 2001). 

Griffith,  Stouth, ve Forsyth (1988) bir eğitim yöneticisi yetiştirme 
programının içeriğinin beş boyuta sahip olduğunu ileri sürmüştür. Bu boyutlar (a) 
teorik, (b) teknik, (c) problem çözme, (d) kontrollü uygulamalar ve (e) kazanılan 
yeterliklerin sergilenmesine imkan tanıyan bitirme projesi boyutlarıdır. 

Teorik Boyut: Teorik boyutta yönetimsel teoriler, örgütsel 
davranış ve felsefe  gibi dersler yer alabilir. İnsan davranışlarının temelini 
anlayabilmek için teorik bilgiye sahip olma kaçınılmaz bir gerçektir. O 
yüzden yönetimin teorik temelleriyle ilgili dersler müdürlük formasyon 
programlarında yer alması gerekir. Ders olarak ta; 

Yönetim  bilimine giriş, 
Eğitim  yönetimi teorileri, 
Örgütsel  davranış,  ve 
Grup dinamiği  dersleri ve diğer teorik dersler sunulabilir. 
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Teknik Boyut: Teknik boyutta ise okul yöneticisinin okul 
yöneticiliğinin kendine özgü yönetimsel işleri yapabilecek yeterliğe sahip 
olması gerekmektedir. Bursalıoğlu'na (1987) göre okuldaki yönetim işleri 
(a) politika, (b) program, (c) personel, (d) öğrenci işleri, (e) eğitsel kollar, (f) 
okul işletmesi ve (g) halkla ilişkilerdir. 

Sergiovanni (1991) ise okuldaki yöneticinin yeterlik alanlarını (a) 
liderlik, (b) iletişim, (c) grup-takım oluşturma, (d) program, (e) öğretim, (f) 
performans,  (g) değerlendirme, (h) örgütleme, (ı) ekonomik ve (i) politikal 
yeterlikler olarak sıralamıştır. Okul yöneticisi okul yönetimine ilişkin olan 
bu işlevlerin her birinde belli bir yeterliğe sahip olmalıdır. Program 
içeriğinin önemli bir kısmı bu işlevlere ilişkin yeterlik kazandırmaya yönelik 
olmalıdır. Burada ilgili dersler olarak ; 

Eğitim  politikası, 
Personel  yönetimi, 
Öğretimsel  liderlik, 
Eğitim  programları, 
Öğrenci işleri okul  disiplini, 
Okul  işletmesinin yönetimi, 
Eğitim  maliyesi, 
Eğitim  hukuku,  ve 

Halkla  ilişkiler  gibi dersleri sunulabilir.Okul müdürünün yönetim 
süreçleriyle ilgili yeterliğe sahip olması gerekmektedir. Yönetim süreçleri ise (a) 
karar verme, (b) planlama, (c) örgütleme, (d) koordinasyon, (e) iletişim, (f)  etkileme 
ve (g) değerlendirmeyi kapsar (Bursalıoğlu, 1987). Okulu etkili bir şekilde 
yönetebilmek için, süreç boyutuna ilişkin yeterlikte gereklidir. O yüzden müdürlük 
formasyon  programlan süreç boyutuna ilişkin dersleri de içermelidir. Okul müdürü 
yetiştirme programı bu süreçlerle ilgili dersler yer almalıdır. 

Eğitim  yönetimi, 
Eğitim  planlaması, 
Okul  organizasyonu, ve 
Ölçme ve değerlendirme  gibi dersler sunulabilir. 

Problem Çözme Boyutu: Bu boyut okul müdürü adaylarının 
yöneticilik uygulamaları sırasında karşılaşabilecekleri problemleri çözmede 
yardımcı olabilecek metotları öğretmeye yöneliktir. Bu boyutla ilgili olarak; 

Araştırma teknikleri, 
Örgütsel  değişme, 
Vizyon  geliştirme, 
Etkili  konuşma, 
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Toplantı  düzenleme,  ve 
Çatışma yönetimi gibi dersleri kapsamaktadır. 

Uygulama (Staj) Boyutu: Müdürlük formasyon  programını 
başarıyla tamamlamanın bir koşuluda belli bir süre kontrollü bir yöneticilik 
uygulamasına katılmak olmalıdır. Her ne kadar öğretmenler mesleklerini 
yöneticiler yada müdürleriyle beraber aynı kurumda icra etseler bile müdür 
odasında yada müdür yardımcısı odasında ne olup bittiğinden haberdar 
olmayabilirler. O yüzden yöneticilik uygulaması programın içinde önemli 
yere sahip olmalıdır. 

Yöneticilik  uygulaması  adı altında bir (çalışma) ders zorunlu 
olmalıdır. 

Beceri Boyutu: Program süresince edinilmiş olan bilgi ve 
becerilerin ortaya koyulmasını sağlayacak bir projenin geliştirilmesi bu 
boyutla ilgilidir. 

Bitirme projesi (seminer)  programdan mezun olacak öğrencilerin 
program süresince edindikleri bilgi ve becerileri sergilemelerine imkan 
tanıyacaktır. 

Hoy ve Miskel'de (1996) müdür yetiştirme programının içeriğinde 
bu beş boyutun uyumlu bir şekilde yer alması gerektiğini belirtmiştir. 

Örgütleme 

Formasyon programlarının örgütlenmesi üniversite çatısı altında 
olmalıdır. Bakanlıklara bağlı yüksek okulların birer rejim okulları oldukları 
Bursalıoğlu (1987) tarafından  belirtilmiştir. Bu yüzden Bakanlık tarafından 
tarafsız  olarak bu tür programların kurulması ve işletilmesi mümkün 
değildir. Programlar için gerekli örgütleme birkaç üniversiteyi içine 
alabilecek konsorsiyumlar şeklinde de olabilir. Özellikle kaynak ve eleman 
sıkıntısı çeken üniversiteler için bu gereklilik arz etmektedir. 

Öğretim üyesi 

Türk üniversitelerinin belli bir kısmı okul müdürlüğü formasyon 
programlarını etkin bir şekilde yürütebilecek öğretim üyesine sahiptir. 
Eğitim fakültelerinin  ülkenin her bir yöresine belli bir düzeyde dağılımının 
gerçekleştirildiği görülecek olursa müdürlük formasyon  programlarının da 
ülkenin her bir yöresinde etkin bir şekilde sunulabileceği ileri sürülebilir. 
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Öğrenci 

Seçilecek olan öğrencilerin okul müdürlüğü yapmaya karar vermiş 
olmaları gerekir. Öğrenci bulmakta zorluk çekilmeyecek bir kaynaktır. 
Öğrenciler seçilirken göz önünde bulundurulacak özellikler Morris ve 
diğerleri (1984) tarafından  şöyle sıralanmıştır. Öğrencinin geçmiş 
öğrenimindeki başarısı, standart sınavlardaki başarısı (LES gibi), öğrencinin 
amacını belirttiği yazısı, iletişim becerisi, mülakat sonucu, tavsiye 
mektupları, ve referansları  gibi özellikler öğrencinin programa kabul 
edilmesinde rol oynayan özelliklerdir. Ayrıca Türkiye şartlarını 
düşündüğümüzde belli bir süre öğretmenlik yapmış olma koşuluda gerekli 
olabilir. Çünkü müdürlük formasyon  programını tamamlayan bir kişiye 
öğretmenlik yaptırabilmek kolay değildir. O yüzden öğretmenlik tecrübesi 
önkoşul olmalıdır (Bursalıoğlu, 1987). Diğer gelişmiş Batı ülkeleri eğitim 
sistemlerine bakıldığında müdürlük formasyon  programlarına katılabilmenin 
önemli koşullarından biri öğretmenlik yapmış olma koşuludur (Murphy, 
1992, Griffith  ve Taraban, 2002). Programın özelliklerine göre öğrenci 
kabul şartları değiştirilebilir. Burada en önemli nokta okul müdürlüğüne en 
uygun kimseleri bulup onları yetiştirme programına almaktır. 

Okul tür ve düzeyleri 

Müdürlük formasyon  programına katılmış bireylerin müdür olarak 
görev yapacakları okulların tür ve düzeyleri önemli bir boyuttur. Her okul 
türü ve düzeyine uygun programlar oluşturulmalıdır. Her okulun kendine 
has özellikleri olduğu gibi okulların tür ve düzeylerine göre de aralarında 
büyük farklılıklar  vardır. Müdürlük formasyon  programları ilköğretim, 
ortaöğretim ve özel eğitim kurumları için farklılık  arz etmesi gerekir. 
Örneğin, ilköğretim okulu müdürlük formasyonuna  sahip bir birey yalnızca 
ilköğretim okullarında görev yapabilmeli. 

Sonuç 

Okul müdürlüğünün bir meslek olarak gelişebilmesi için okul 
müdürlerinin yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Başarılı bir 
öğretmenin okul yönetmek için gerekli yeterliliklere sahip olması rasyonel 
bir beklenti değildir. Okulların etkiliğiyle ilgili değişkenlerden birinin okul 
yönetimi olduğu bilinmektedir. Bu yüzden okul müdürlerinin yetiştirilmesi 
önemlidir (Sergiovanni, 1991). 

Ülkemizde okul müdürlerinin yetiştirilmesi ve istihdamında önemli 
gelişmeler olmasına rağmen okul müdürlerine müdürlük formasyonu 
kazandıracak programlara gereken önem verilmemektedir. MEB gerekli 
düzenlemeleri yaparak tüm okul müdürlerinin okul müdürlüğü 
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formasyonuna  sahip olması zorunluluğunu uygulamaya geçirmelidir. 
Üniversiteler bu tür programları düzenleyecek güç ve imkana sahiptir. 

Müdür olarak atanacak olan bireylerin formasyon  programlarını 
başarıyla tamamlama koşulu, okul müdürlerinin okulları etkili bir şekilde 
yönetebilmesine imkan verecektir. Formasyon programlarının sunulmadığı 
durumlarda ise okul müdürlerinin etkililiği daha çok kişisel uğraşlarına bağlı 
kalacaktır. 
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EĞİTİM YÖNETİMİNDE KADINLARA 
YER / GEREK VAR MI? 

Prof.  Dr. Mine  TAN 

Özet 
Bu çalışma eğitim yönetiminde  kadın  varlığını/yokluğunu  konu 
edinmektedir.  Amaç Türkiye'de  ve dünyada  öğretmenliğin  bir kadın 
mesleği olarak  algılanmasına  karşılık  kadınların  eğitim 
yönetiminden  dışlanmışlığının  vurgulanması  ve bu dışlanmışlığın 
içermelerinin  tartışılmasıdır.  Bu kapsamda,  eğitim yönetimi 
alanında,  kadın  katılımının  artırılmasını  ve kadın  deneyimlerinin 
değerlendirilmesini  sağlayan uluslararası  politikalar  özetlenmekte 
ve bu politikaların  dayandığı  temeller  irdelenmektedir.  Sonuçta 
eğitimin daha  insancıl, demokratik  ve etkin  bir işleyişe kavuşması 
açısından  kadın  katılımının  nasıl bir yeniden  tanımlama olanağı 
sunduğu  tartışılmaktadır. 

Öğretmenlik, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi (Laemers ve 
Ruijs, 1996: 7-15) Türkiye'de de kadınlar için ençok istenilen, en eski 
meslek geleneğini oluşturan, kamu görevleri arasında en fazla  kadın 
istihdam eden, gelecekte de bu yönsemelerin artarak süreceğinin işaretlerini 
veren bir alandır (Tan, 1996). Kadın öğretmen, gerek Osmanlı 
İmparatorluğunda gerekse Cumhuriyet döneminde "medeniyete geçiş 
projeleri kapsamındaki kilit figürlerden  biri" olarak da görülmüştür ( 
Taşkıran, 1973:28; Göle,1992:46; Toska,1998: 71-88 ). 2000-2001 verileri 
üzerinden yaptığımız hesaplamalara göre kadın öğretmen oranları okul 
öncesinde %96.30, ilköğretimde %43.83, ortaöğretimde % 39.58 dır 
(MEB,2001:20). 

Durum 

Çoğumuzun ilk öğretmenimizin bir kadın olması, bizim okulu, 
okulun temsil ettiği gücü, otoriteyi ve bilgiyi kadınlarla ilişkilendirmemiz 
için olumlu bir başlangıç sayılabilir. Ama okul müdürümüz, müfettişlerimiz, 
milli eğitim müdürlerimiz ve bakanlarımız genellikle erkektir ve bu durum 
eğitimde gerçek gücün kime ait olduğunu açıkça belirler. Kadınlar, 
yukarıdaki sayıların gösterdiği gibi meslek becerilerinin annelik ve bakıcılık 
görevlerine yakın algılandığı alt statüdeki öğretmenliklerde yoğunlaşırken 
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okullarda yaşam ve öğretim konusunda karar yetkisine sahip olanlar ve 
denetleyenler erkeklerdir. Bu okul yapısı, eğitim tarihçileri tarafından 
"pedagojik bir harem"e benzetilmiş, eğitimde yetki konumlarına yükselmek 
isteyen kadınlar için başarının görünmeyen engeli olan bir cam tavan 
bulunduğu vurgulanmıştır. 

Araştırmalar, yöneticilerle öğretmenler arasında sosyal konum, 
siyasal görüşler ve dinsel özelliklerde önemli benzeşmeler olmasına karşılık 
yöneticilerin öğretmenleri temsilinde toplumsal cinsiyet boyutunda radikal 
farklar  bulunduğunu göstermiştir (deMarais ve LeCompte 1999 :182). Ancak 
bu alandaki cinsiyet açığı ülkeler arasında önemli farklar  göstermektedir. 
Karşılaştırılabilir verilerin sağlandığı 1996 yılında Türkiye, onüç Avrupa 
ülkesi arasında İsviçre'den sonra kadın eğitim yöneticisi oranlarının en 
düşük olduğu ülkedir (Tan, 1996a). Aynı dönemde yaptığımız araştırmada 
Milli Eğitim Bakanlığının merkez örgütündeki üst düzey yöneticileri 
arasında da, milli eğitim müdür ve yardımcıları arasında da tek bir kadına 
rastlanılamamıştı. O tarihte orta öğretim kurumlarındaki 20 582 yöneticiden 
sadece 1064 ünün (%5.17), yönetici yardımcılarının ise %14.22 sinin kadın 
olduğu hesaplanmıştı (Tan, 1996a:60)'. 2000 li yıllara girdiğimizde durum 
ilginç bir kararlılık göstermekte, Türkiye genelindeki 14 639 ilk ve 
ortaöğretim yöneticisinin yalnızca % 5.18 inin (N = 759), 27 054 yönetici 
yardımcısının %15.50 sinin (N = 3631) kadın olduğu görülmektedir 
(TUSİAD, 2000:81). 

Milli Eğitim Bakanlığı 
Kadınlar (N), Nisan 2002 

Müsteşar 
Müsteşar yardımcısı 
Kurul başkanı 
Genel müdür 
Genel müdür yardımcısı 
Daire başkanı 
Bakanlık başmüfettişi 
Bakanlık müfettişi 
Bakanlık müfettiş  yardımcısı 
Milli eğitim müdürü 
Milli eğitim müdür yardımcısı 

Yönetim ve Denetim Konumlarında 

T K 
1 -

5 -

6 -

15 3 
28 3 
78 12 

196 10 
49 3 
25 1 
81 2 

249 3 

1 İlköğretim düzeyindeki okul yöneticileriyle ilgili verilerin Î1 Milli Eğitim Müdürlüklerinden 
sağlanması gerektiğinden burada genel toplamı verebilmek olanağı bulunamamıştı. Ancak 
1994-95 ders yılı için geçici verilerini sağlayabildiğimiz Ankara ilinin 327 ilköğretim 
okulunun 302sinde müdürler arasındaki kadın oranı %4.96 olarak hesaplanmıştı. 
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Çeşitli karşılaştırmalarda akademik kadrolardaki görece yüksek 
kadın katılımı vurgulanmış olan Türk yüksek eğitimindeki yöneticilik 
konumlarında da kadınların çok düşük oranlarda temsil edildikleri 
gözlemlenmiştir (Günlük-Şenesen, 1996 ve Acar, 1996). Cumhuriyet 
üniversitelerinin tarihinde 1972 yılında ilk defa  bir kadın (Saffet  Rıza Alpar, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi) atanarak, 1980 yılında ise seçilerek (Türkan 
Akyol, Ankara Üniversitesi) rektörlük görevi yapmıştır. Akyol'dan sonra 
1996'da İstanbul Teknik Üniversitesi'nden seçilen Gülsün Sağlamer'e kadar 
gene kadın rektör yoktur. Haziran 2002 de Türkiye'de kadınlar, İTÜ dışında 
yalnızca İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde rektörlük düzeyinde temsil 
edilmektedir. 

Bökesoy (1998:254-264) kadın öğretim elemanlarının sayısının hayli 
yüksek olduğu Ankara Tıp Fakültesinde 1997 tarihine kadar dekan ya da 
dekan yardımcısı düzeyinde görev almış kadın öğretim üyesi olmadığını 
belirlemiştir. Bizim saptamalarımıza göre aynı fakültede  o günden bu yana 
da dekanlık yapan kadın yoktur ancak halen iki dekan yardımcısından biri 
kadındır. Zaten Ankara Üniversitesine bağlı 15 fakülteden  yalnız ikisi kadın 
dekanlar tarafından  yönetilmektedir. Kadınların üniversite yönetiminde, 
meslekte bulunuş oranında temsil edilmeyişleri, salt Türkiye'de yürürlükte 
olan atama sisteminin bir sonucu olmayıp, araştırmalar, rekabet arttıkça 
kadın yöneticilerin seçilme şansının düştüğünü göstermektedir (Acar, 1991; 
Sandler, 1985). 

Nedenler 

Yetersizlik  ya da  İsteksizlik 

Yönetimdeki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir açıklama biçimi 
kadınların "yönetim görevlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olmadıkları" 
iddiasıdır (Shakeshaft,  1999:105; Günlük-Şenesen, 1996:220; Wright, 
Baxter,Birkelund, 1995:408). Hem kadınların hem erkeklerin kabul ettikleri 
ve kadınların okul yönetimine katılmasını kısıtlayan inançlar, yüzyıllar boyu 
süren erkek egemenlik örüntülerinin uzantılarıdır. Yaşam alanlarını cinsiyet 
boyutunda soyutlayan geleneksel pratikler yanında kadının erkeğe 
buyurmasını hoş karşılamayan normlar; erkeklerin iş ve toplum liderleri 
olarak toplumsal sorunlarla başetme konusunda özel yetenekleri bulunduğu, 
kadınların iyi yöneticilik yapamayacak kadar duygusal oldukları, hacım ve 
güç kısıtlarından kaynaklanan disiplin yetersizlikleri, mesleğe 
bağlanmışlıklarının evlilik ve çocuk gibi nedenlerle süreksizliği gibi 
önyargılar mevcut eşitsizliklerin meşrulaştırılmasında etkili olmuştur. 

Kadınların yönetim konumlarından dışlanmışlığı konusunda 
özellikle 1950 li ve 60 lı yıllarda yaygın olan bu tür açıklamaların 
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gerçeklikle bağlantıları yeni araştırmalarla sorgulanmaya alınmıştır (Adler, 
Laney, Packer, 1993:25). Kadınların yaşantılarına ve kariyer tercihleri 
konusundaki açıklamalarına göndermede bulunan bu yeni araştırmalar 
"'kadınların yokluğu" hakkındaki verileri "kurbanı suçlamaktan" kaçınacak 
biçimde anlamaya yardım etmiştir. Ozga'ya göre kadınların yetki 
konumlarından kaçınmaları, onların ayrımcı sistem içinde neyin mümkün 
olduğu hakkındaki gerçekçi kavrayışları ve özdeğerlendirme konusundaki 
titizlikleri kadar okul yöneticiliğinin sunuluş ve yapılanış biçimine 
duydukları antipatinin bireşiminin bir sonucudur (Ozga, 1993: 7). Ataerkil 
yapı eve ilişkin rolleri kadına dayattığı sürece, evlilik ve özellikle çocuk 
sahibi olmanın getirdiği yük karşısında bu tercih rasyonalitesini ve 
haklılığını koruyacaktır. Ancak, söz konusu dayatmaların yolaçtığı 
aksamalar bir taraftan  da kadınlara ilişkin kalıpyargıların ve cinsiyetçiliğin 
örgüt kültürü içinde yeniden ve yeniden üretimine neden olacaktır 
(KSSGM,2000:63). 

Tarihsel Kökler 

Aslında kadınların eğitim yöneticiliğinin Türkiye'deki tarihi, 
öğretmenlikleri kadar eski sayılır. Akyüz, Osmanlı'da çok eskiden beri 
mahallelerde çocuklara ve kadınlara Kuran ve dini bilgiler öğreten kadın 
hocaların bu öğrenim topluluğunun hem öğretmeni, hem de "yöneticisi" 
olduklarını yazar (Akyüz, 2001:184). Ancak kadınlar için eğitim 
yöneticiliğinin bir meslek olarak düzenlenmesi 1869 Maarif-i  Umumiye 
Nizamnamesi ile gerçekleşir. Verili ideolojik yapı içinde kadınların 
Tanzimatın örnek aldığı Batı toplumlarındaki gibi eğitimlerine devam 
edebilmeleri, kadın öğretmenler tarafından  okutulmalarına bağlıdır. 
Nizamname, bu amaçla kurulan kız öğretmen okulunun (Darülmuallimat) 
"bir müdiresi" olacağını hükme bağlamıştır (Unat, 1964:106). Bu 
düzenlemede "müdirenin binbeşyüz ve muallime ve ustaların yediyüzellişer 
...kuruş maaşı" olacağı (md.72) belirtilmiş olmasına karşılık erkek öğretmen 
okulu (Darülmuallimin) müdürüne "beşbin ve muallimlere ikibinden dörtbin 
kuruşa kadar maaş" verileceğinin (md.58) gösterilmesi özellikle ilgi 
çekicidir (Unat: 104 ve 106). 

Öte yandan bu uzun geçmişin, kadınların eğitimde yetki ve yönetim 
deneyimi kazanmaya elverişli koşulları oluşturmasına karşılık eldeki veriler, 
Osmanlı kız okullarındaki kadın yöneticilerin çok kez "okulun dış işlerini 
yürütmekle görevli" erkek müdürlerle birlikte çalıştıklarını, bu erkek 
yöneticilerin daha üst bir yetki taşıdıklarını ve zaman içinde (örneğin, 1895 
Talimatıyla) kadın yöneticilerin yetki ve görevlerinin daha da kısıtlandığını 
göstermektedir (Ergin, 1977:16; Akyüz, 2001: 186-190). Koçer uygulamada 
Kız Sanayi Mekteplerinin başında da daima ilmiye sınıfından  bir müdürün 
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(erkek) bulundurulmasına gerek duyulduğunu yazar (Koçer, 1972: 99). Bu 
düzenlemenin, eğitim sistemimizde müdürün erkek, muavinin kadın olması 
biçiminde gerçekleşen bir tür aile modelinin de başlangıcını oluşturduğu 
söylenebilecektir. 

Kadınların eğitimin yüksek yetki ve karar organlarına seçimi de -
bilindiği kadarıyla- 1923 e kadar gerçekleşmemiştir. Bu tarihte 
"İstanbul'daki kadın öğretmenlerin etkin çabaları sonunda, memleketimizde 
ilk defa  olarak kadınların"çoğunluğu oluşturduğu bir toplantıda bir kadın 
Tedrisat-ı İptidaiye meclisine (İlköğretim Kurulu) resmi ilkokulları temsil 
için seçilen iki üyeden biri olmuştur (Ergin, 1977:1905-1906). Kız okullarına 
erkek müdür atama uygulaması erken Cumhuriyet döneminde de sürmüş, 
sözgelimi 1923-24 te adı Kız Muallim Mektebine çevrilen kız öğretmen 
okuluna ancak 1932-33 ders yılında Tezer Taşkıran bir kadın müdür olarak 
atanmıştır (Ankara Kız Lisesi Vıllığı 1934-35:3 8). 

Kurumsal Çevre 
Bu çerçevede okul yönetiminin "doğal" bir erkek mesleği olarak 

gelişmesini ve okulun bürokratik yapısının güç ve toplumsal hareketliliği 
hedefleyen  bir erkek yönetim modeli üzerine kurulmasını yadırgamamak 
gerekir. Sisteme kadınların öğretmen olarak katılımı erkek yöneticiliğini ve 
yetkisini tamamlayıcı nitelikte görüldüğünden "özel alan" ideolojisine 
eklemlenebilmiştir (Tan: 1996). Buna karşılık "kadın yönetim biçimi", 
özellikle 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde geçerli, kışla ve işyeri tecrübesiyle 
örtüşen otoriter/erkek okul yöneticiliği modellerine tam bir tehdit 
oluştırmuştur (Shakeschaft,  1999:107). 

Erkek egemen hiyerarşilerdeki erkek yöneticilerin, atama ve 
yükseltmelerde erkek ayrıcalıklarını koruyacak ya da cinsiyetçi norm ve 
ölçütleri gözetecek yönde davrandıkları kabul edilirse, işyeri yetkisindeki 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği, örgütte bu eşitsizliğin yeniden üretilmesinde 
temel bir kurumsal öge olarak karşımıza çıkmaktadır (Kanter, 1977). 
Günlük-Şenesen'in Türkiye Üniversitelerindeki çalışmasında dekanlar, 
bugünkü atama sisteminde daha üst düzey yönetimde olan erkeklerin, 
geleneksel ön yargılardan ötürü, kadınlara görev vermek istemeyişlerini ve 
erkeklerin kadın dekanla çalışmak istemeyişlerini engeller arasında 
göstermişlerdir (Güıılük-Şenesen, 1996:220). Aynı eğilim Altınışık'ın 
(1988) Ankara'daki okul yöneticileriyle ilgili araştırmasında ve bankacılık 
sektöründe de yöneticiliğe yükselmenin engelleri arasında sayılmıştır 
(KSSGM, 2000:62). 

Kurum kültürünün başka bir engelleyici etkisi, gerek yöneticilerin 
gerekse öğretmenlerin kadınların yönetimdeki düşük temsilini bir sorun alanı 
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olarak görmeyişlerinden kaynaklanmaktadır. Mevcut değerlerin ve 
pratiklerin tartışılmasına ve çözüm yolları aranmasına çokluk gerek 
duyulmadığı gibi kadınların yöneticiliğe yükseltilmesinde yasal engellerin 
bulunmayışı, eşitliğin zaten varolduğuna kanıt olarak gösterilmektedir. 

Öneriler 

Ayrımcı olmayan eğitimi geliştirmek Pekin Deklarasyonunun 
belirlediği sratejik hedeflerden  biridir. Türkiye'de varolan yapısı ve 
ilişkileriyle eğitim sisteminin toplumsal değişmeyi sağlamaktan çok 
geleneksel ataerkil yapıyı korumakta olduğu görülmektedir. Kadınların 
öğrenci , öğretmen ve yönetici olarak eğitime katılması da , bu kurumlarda 
herhangibir önemli değişim gerektirmeden, mevcut erkek geleneklerine 
kendilerini uydurmaları koşuluyla gerçekleşmiştir. Kadınlar, eğitim 
sisteminde erkeklerin yaratmış olduğu değerlere, yapılara ve sistemlere göre 
yaşamak üzere toplumsallaşmalardır. Kadın bakış açısının ortaya çıkmasını 
sağlamak üzere, şimdi kurumların, sistemlerin ve düzenlemelerin değişmesi 
zamanıdır. Kadınların eğitime daha çok sayılarla katılmaları ya da daha uzun 
süre sistem içinde kalmaları daha çok eşitlik sağlamaya yetmez. Eğitimin, 
kadın ve erkeklerin her düzlemde eşit katılımını sağlayacak planlar, 
siyasalar, stratejiler geliştirmesi, kadınların her düzeyde eğitim 
politikalarının belirlenmesine katılması gerekmektedir (TUSİAD, 2000:104) 

Bilgi  tabanının ataerkil  yapısını dönüştürecek  politikalar 
Bilim uzun bir geçmişte bir taraftan  kadınları görmezden gelmiş, 

diğer taraftan  onların yaşantılarını değersizleştirmiştir. Öğretim,öğrencilere 
sadece erkeklerin insan yaşamının etkin aktörleri ve özneleri olduğu 
duygusunu aktarmaya hizmet etmiştir. Dönüştürücü eğitim, meşru bilgi 
tabanına kadınları eşit biçimde dahil etmekle işe başlayabilir. 

Bu bağlamda Pekin+5 Sonuç Belgesi'nde de vurgulandığı gibi 
toplumsal cinsiyet ayırımlı verilerin toplanması, araştırmaların sayısının 
artırılması gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK gibi kurumlar, 
öğrenci ve öğretmenler için yaptıkları gibi okul yöneticilerine, yöneticilik 
için açılan seçme sınavlarına ve hizmet içi eğitime katılanlara ve atananlara 
ait verileri de toplumsal cinsiyete göre ayrıştırarak yayınlamalıdır. Böylece 
uluslararasında kabul edilen eşitlik politikalarının önemli bir koşulu 
sağlanmakla kalmayacak, alanda gerçekleşen gelişmeleri enlemsel ve 
boylamsal olarak değerlendirmek olanağı doğacaktır. 

Eğitim yönetimi alanındaki kadın görünmezliğinin bir yansıması da 
akademik alanda gerçekleşir. Kadın yöneticiler sayıları az olduğu ve "önemli 
bir şey yapmadıkları için" ders kitaplarına, hizmet içi eğitim ve bilimsel 
toplantı konuları arasına alınmaz, tezlere ( Altınışık, 1988 ve Usluer, 2000 
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gibi örnekler enderdir) ancak raslantısal olarak girerler. Bu nedenle de 
önemli olmadıkları düşüncesi yeniden üretilerek meşrulaşmış olur. Bu 
alandaki akademik çalışmalarda belli başlı çözümleme kategorileri yaş, 
branş, kıdem, eğitim ve hizmet içi eğitim olarak ortaya çıkmakta, 
örneklemde kadınların bulunması durumunda dahi bulguların (Ozcan,1996; 
Gümüşeli, 1994 gibi kimi istisnalar dışında) toplumsal cinsiyete göre 
ayrıştınlmadığı, kadın ve erkek yöneticilerin farkları  ve benzerlikleri 
konusunda değerlendirmelerin eksik kaldığı görülmektedir. Bu durum çok 
kez tez çalışmalarına egemen olan nicel yöntemlerin (varyans analizleri vb.) 
bir sonucudur. Kadın yöneticilere ait özelliklerin günyüzüne çıkarılması 
araştırma metodolojisinde de değişiklikleri gerektirmektedir. Bu bağlamda 
odak grup görüşmeleri, katılmacı gözlemler, derinlemesine görüşmeler ve 
sözlü tarih görüşmeleri gibi nitel yöntemlerin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Eğitim yönetimi alanına kadın bakış açısını getiren yeni 
araştırmaların temel amaçlarından biri eğitim yöneticisi kadınların 
yaşamlarını belgeleyerek güçlerini, başarılarını ve mücadelelerini göstermek 
olmuştur (Tan, 1998). Kadın yöneticilerin 'kariyer' gelişimlerini belirleyen 
çalışmalar bu konumlara götüren rotaları, yol kazalarını ve kolaylaştırıcıları 
ortaya çıkararak "ötekileri özendirmeye" ve güçlendirmeye yardım edebilir. 
Ozga'nın (1993) da belirttiği gibi kadın yönetici öyküleri yöneticilikte 
kadınların tatminkar meslek patikaları bulabileceğini, kendilerine yönelen 
çeşitli talepleri dengeleyebileceklerini, kendilerine pratik çözümler 
üretmeyen ve hatta açıktan açığa ayrımcılık yapan bir toplumda bile bunu 
başarabileceklerini gösterir. Hall'ın araştırması, kadın yöneticilerin yalnız 
kendi yaşantılarındaki rol modellerinin önemini açığa çıkarmakla kalmamış, 
kendilerinin başkalarına ne gibi yollardan rol modeli olduklarını da 
göstermiştir (Hail, 1996). 

Yapısal dönüşüm politikaları 

Örgüt yapıları üzerindeki araştırmalar ve bunların erkek iktidarını 
pekiştiren biçimlerinin sorunsallaştırılması, eğitim kurumlarının kadınlara 
uygun ya da kadınları teşvik edecek biçimde yeniden yapılandırılmalarına 
yolu açar (Ozga,1993:8). Yapısal engellerin ortaya konulması ve aşılmasıyla 
yöneticilik konumlarına başvuran kadın sayılarının arttığı, yüksek konumlara 
kadınların atanmasının, öteki kadınların yöneticilik taleplerini artırmada 
güçlü bir uyaran oluşturduğu görülmüştür (Edson, 1981). 

Bu bağlamda eşitçi temsile olanak verecek, başka ülkelerdeki 
örneklere benzer olumlu eylem politikaları ya da geçici özel önlemler önem 
kazanır. Avrupa Birliğinin bu alandaki olumlu ayrımcılık örneklerinden biri 
Hollanda'da 1997 de yürürlüğe giren Eğitim Yönetimi Konumlarında 
Kadınların Eşit Temsili Yasası'dır. Buna göre, ilköğretimdan üniversitelere 
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kadar tüm düzeylerde eğitim kurumlarının kadınların durumunu düzeltmeye 
yönelik stratejiler geliştirmeleri, hedef  sayılar belirlemeleri ve bu sayıları 
karşılamak üzere ne tür özel önlemler geliştirdiklerini belirtmeleri 
gerekmektedir (Council of  Europe, 2000). 

Kadınların, ödenecek bedelin çok yüksek olması nedeniyle, 
yönetime katılmamak konusunda bilinçli seçimler yaptıklarının anlaşılması, 
kadınların yöneticiliğe yükselmesi stratejileri açısından önemli içermeler 
taşımaktadır. Bu bağlamda yapısal engellerin kaldırılması gereksiniminden 
iyi yönetimin ne olduğunu yeniden tanımlama gereksinimine geçilecektir 
(Ozga, 1993). 

Eğitimin güç sorunlarla karşılaştığı ve büyük sorumluluklar 
yüklendiği günümüzde etik değerlere dayanan, personeli destekleyen ve 
özsaygılarını güçlendiren , eğitsel ve demokratik ilkeleri bütünleştiren bir 
yönetim biçimi giderek daha çok önem kazanmıştır. Böylesi bir yönetimin 
dili ve biçimi kadınların daha çok sahip olduğu özelliklere göndermede 
bulunur. Eğitim yöneticisi kadınlar üzerindeki uluslararası çalışmalar, kadın 
liderlik söyleminin daha demokratik olduğunu, öğretmenlerle daha iyi ilişki 
kurduklarını, daha esnek ve duyarlı göründüklerini, daha az baskıcı bir 
beden dili kullandıklarını gösterir (Ozga, 1993). Ancak yönetimdeki başarılı 
kadın modeller görünmez ve sesleri işitilmez kaldıkça yönetim kademelerine 
yükselen kadınlar için tek mümkün ve geçerli model yetişme ve meslek 
aşamalarında karşılaştıkları erkek yönetim biçimleri olacaktır. Bu kadınlar, 
ya erkekler tarafından  tanımlanan, erkek yaşantı ve değerlerinden oluşan 
yönetim pratiklerinin -erkek güç modelinin- yeniden üretimine hizmet 
edecek ya da kendi tarzlarını kabul ettirmek adına yeni bir mücadeleye 
girişmek zorunda kalacaklardır. Bu noktada üçüncü bir seçenek daha söz 
konusu edilebilir ki o da yönetici rolünün içeriğini dönüştürmektir. 

Eğitim yöneticisi kadınların, yöneticilik kariyerinde oynayabi-
lecekleri roller gerek erkekler gerekse kadınlar, hem gençler hem yetişkinler 
için eğitim yöneticiliğinde seçenek davranış modelleri sağlar. Kızların ve 
erkeklerin hem kadınlardan hem erkeklerden, kadınların ve erkeklerin de 
birbirlerinden öğrenmeye gereksinimleri vardır. "Eğitim yönetiminde yer 
alan kadın sayıları arttıkça ve bu konumlardaki kadın sesleri işitilirlik 
kazandıkça, kadınların erkek yönetim biçimlerine seçenek rol modelleri 
artacaktır. Böylece belki de kadınlar, eğitim sistemini uzun bir geçmişte 
küçümsenen ya da özel alana kapatılan kendi kadınsı değerlerini bastırarak 
değil, ifade  ederek dönüştürme şansını yakalayacaklardır. Ve eğitimin daha 
esnek, insancıl ve demokratik bir yapılanmaya kavuşturulması projelerine 
kadınlar, hiyerarşiler yerine ağları dokuyarak, insanları bölen statü ritüelleri 
yerine ilişkileri ve bağlantıları vurgulayarak, süreçleri önemseyerek, 
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hoşgörüyü besleyerek katkıda bulunabileceklerdir" (Tan, 1998). Bu gelişme, 
tam da MEB Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliğinin gerçekleştirmeyi amaçladığı dönüşüme 
(MEB,2001:272) karşılık gelecektir. 

Araştırmalar, Türkiye'de okul müdürlüğünün genelde meslekte 
başarının bir kanıtı olarak görülmediğini, çalışma saatlarının öğretmenliğe 
kıyasla katı ve uzun olduğunu, daha fazla  ve önemli olanaklar sağlamadığını, 
doyum hissi vermediğini göstermektedir (Altınışık, 1988; Usluer, 2000). Bu 
koşullar altında ve kendilerine dayatılan ve kendilerince içselleştirilen 
geleneksel rolleri çerçevesinde kadınların yönetim görevlerine taleplerini 
artırmak pek de gerçekçi görünmemektedir. Bu noktada gene kadın ve erkek 
öğretmenlerin verdiği ipuçlarından yola çıkarak yöneticilik görevleriyle 
ilgili iyileştirmelerin de ele alınması gerekmektedir. 

Kadınların yönetime katılmalarının önündeki birkaç engeli 
düzeltmek temsilde eşitliğin sağlanmasında ancak sınırlı ve simgesel bir 
ilerleme sağlar. Bu yaklaşım amaç olarak doğru olmakla birlikte uygulamada 
yanlış sonuçlar verebilmektedir. Kadınlar için olumlu destek politikaları , 
kadınları kıyısallaştıran çerçeve koşullan değiştirmeyi gözardı ederek, 
cinsiyet ilişkilerini kısmi bir soyutlama içinde temel hareket alanı olarak ele 
almamalıdır. Gerçek bir dönüştürme, erkeklerle kadınlar arasındaki temel 
güç ilişkilerinin, ev-içi alan dahil, yeniden yapılanmasını gerektirir. 
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Özet 

Milli  Eğitim  Bakanlığınca  1999 yılında  uygulamaya konulan  Milli 
Eğitim  Bakanlığı  Yönetici  Atama, Değerlendirme,  Görevde 
Yükselme  ve Yer  Değiştirme  Yönetmeliğinde  yöneticilerin  atanma-
sında  nesnel niteliklerin  yanında  görev öncesinde  eğitim konusuna 
da  yer verilmiştir.  Bu çalışmada  yöneticilerin  (Şube  müdürü 
adayları)  görev öncesinde  aldıkları  hizmet içi eğitimin iş 
tanımlarında  belirtilmiş  olan nitelikleri  kazandırıp  kazandırmadığı 
konusu değerlendirilecektir. 
Çalışma  2002 yılında  yapılan eğitim yöneticisi yetiştirme 
programına katılan  272 eğitim yöneticisi adayının  tamamının 
görüşleri  analiz edilerek  yorumlanması temelinde  yürütülmüştür. 
Eğitim  yöneticisi adayları  programın içeriğine dönük  olarak 
dağıtılan  anketlerin  yanında  açık uçlu olarak  da  görüşlerini 
belirtmişlerdir.  Verilerin  analizinde,  konuların  ortalamaları,  yüzde 
ve frekansları  alınarak  yorumlamalar  yapılmıştır.  Ayrıca, eğitimde 
verilen konular  Yönetim,  Mevzuat,  Etik  - İnsan  ilişkileri  ve Diğer 
konular  olarak  gruplandırılarak  aralarındaki  ilişkinin  düzeyi 
irdelenmiştir.  Bu çalışmanın bulguları,  Milli  Eğitim  Bakanlığının 
1999 yılından  bu yana benimsediği  eğitim yöneticisi yetiştirme 
yönteminin memnuniyet verici olduğunu  ancak, yönetici yetiştirme 
eğitimlerinin  (programlarının)  geliştirilmesinin  gerekliliğini 
göstermektedir. 

Giriş 

Eğitim yönetimi, yönetim biliminin kuramsal temellerinin eğitime 
uygulanmasıdır. Eğitim sisteminin amacını gerçekleştirebilmek için, eğitim 
örgütlerinde yer alan insangücü, sermaye, zaman, malzeme ve yer 
unsurlarının daha verimli, daha ekonomik ve daha iyi bir biçimde 
kullanılabilmesi anlamına gelir. Eğitim yönetimi eğitim alanına ilişkin 
politika, karar ve amaçların gerçekleştirilmesiyle ilgilenir. Eğitim 
yöneticileri bunu yaparken, eğitim örgütlerindeki insan ve madde 
kaynaklarını koordine etmek, karar vermek, grup çalışmalarını yönlendirmek 
için yukarıda sözü edilen genel yönetimin kuram, ilke, teknik ve 
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yöntemlerinden yararlanırlar(Kaya, 1984). Bundan dolayı, eğitim yönetimi, 
genel yönetimin eğitim alanına uygulanması olarak algılanmaktadır. Eğitim 
yönetimi, eğitim kurumlarını belirlenen amaçlara ulaştırmak üzere, bu 
kurumlara insan ve madde kaynaklarını sağlayarak, etkili bir biçimde 
kullanmak suretiyle, belirlenen politikaları ve alınan kararları uygulamaktır 
(Taymaz 1985). Eğitim yönetimi bilimi, yönetim biliminin yukarıda 
bahsedilen özelliklerini dikkate alarak, eğitim örgütlerinin en verimli bir 
biçimde yönetilmesi için gerekli bilgileri sağlayarak, bu amaçla yeni teoriler 
geliştirir, ilkeler ve yöntemler oluşturur. 

Hızlı  ve yoğun değişim  ortamında,  bir anlamda  toplumun 
değişiminde  itici güç olarak  nitelendirilen  eğitim 
kurumlarında  çalışanların  ve yöneticilerin  konumları  ve 
oynamaları gereken  roller  giderek  daha  karmaşık  bir 
görünüm almaktadır  (Açıkalın,  1995, s. 9). 

Eğitim kurumlarında gün geçtikçe belirginleşen değişime ihtiyaç 
hissi, bu kurumlarda görev alanların yönetim ve eğitim rollerinde meydana 
getirecekleri değişimlerle mümkün olabilecektir. Bu açıdan bakıldığında, 
Milli Eğitim Bakanlığının eğitim yöneticiliği alanında kaliteli ve yüksek 
değişim hızına ulaşabilmesi, yeni sorunları geçmiştekilerden farklı 
yöntemlerle çözecek eğitim ve eğitim yöneticilerini gerektirecektir ve bir 
anlamda zorunlu kılacaktır (Açıkalın, 1995). 21.Yüzyıla yakışır eğitim 
ortamlarının yaratılmasında ve yaşatılmasında etkin rol oynayacak olan 
eğitim yöneticilerinden beklenen kişisel ve mesleki rollerinin neler olacağı 
ön plana çıkmaktadır. Artık günümüzde eğitim yöneticilerinin mevcudu 
koruyan kişiler olmalarının yeterli olmayacağı açık seçik olarak bilinmekte 
ve kabul edilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığının eğitim yöneticisi yetiştirme 
eğitimlerinde eğitim yöneticisi adaylarına vizyon kazandırma, teknolojiyi 
kullanabilme ve insan kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilmeleri amacı 
ile bu çerçevede İnsan kaynakları yönetimi, Bilgisayar kullanımı ve misyon 
- vizyon geliştirme derslerini programına almış durumdadır. 

Milli Eğitim Bakanlığında 1999'a kadar yönetici atama kriterleri 
somut olarak ortaya konmamış ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 
belirtilen çok genel yeterlilik göstergesi olarak kabul edilen kriterlere göre 
yönetici atamaları yapılmaktaydı bu da uygulamada sorunların yaşanmasına 
neden olmaktaydı. 1999 yılında çıkarılan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici 
Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 
ile Okul müdürlüğünden müsteşarlık makamına kadar tüm yönetim 
kademelerindeki yükselme ve atamalar belli somut kriterlere bağlanmıştır. 

Türk milli eğitimindeki bu yeni eğitim yöneticisi yetiştirme 
yönteminin Japonya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerdeki uygulamalarla 
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benzerlik gösterdiği görülmektedir. Japonya'da seçilen yönetici adayları 
bölge ve yerel eğitim merkezlerinde hizmet içi eğitim yolu ile 
eğitilmektedirler. Eğitim yöneticisi olacak adaylarda lisans üstü eğitim 
programını tamamlamış olmaları şartı aranmaktadır(Hara,1994). 

Fransa'da ise bir kariyer planlaması yapılarak çalışanların 
yükselmeleri somut kriterlere bağlanmıştır. Kariyer yükselmesi ücret 
artışlarını da beraberinde getirmektedir. Eğitim yöneticileri bu ülkede de 
hizmetiçi eğitimlerle yetiştirilmektedir. İngiltere'de 1988'de çıkarılan 
"Eğitimde Reform  Kanunu" eğitim yöneticilerinin yönetim ve öğretim 
becerilerinin yanında finans  yönetimi, vizyon oluşturma, bütçe 
planlama gibi konularda eğitilmelerini zorunlu kılmıştır. Bu 
kapsamda eğitim yöneticileri hizmetiçi eğitimlerle yetiştirilmeye 
başlanmıştır. 

Hizmetiçi eğitim bir taraftan  bireyi değişime hazırlayarak örgütün 
sürekliliğini sağlarken, diğer taraftan  yeni bilgiler üreterek örgütün değişen 
koşullara uyumunu kolaylaştırmaktadır. Ayrıca insan kaynağının etkili 
kullanımına ve geliştirilmesine de katkıda bulunarak, kurumlarda 
verimliliğin ve etkinliğin artırılmasını, üretilen mal ve hizmette kalitenin 
yükselmesini sağlamaktadır. Böylece bireyin öğrenimi boyunca edinmiş 
olduğu ancak hızlı teknolojik ve bilimsel gelişmeler nedeniyle yeterli 
olmayan bilgi, beceri ve davranışlarının hizmetiçi eğitim etkinlikleri ile 
geliştirilmesi olanaklı hale gelmektedir. 

Simon ve arkadaşları  da,  yöneticilere  yönelik  hizmetiçi 
eğitimin gerekliliğini  şöyle açıklamaktadır;  " Belirli  bir 
noktadan  sonra, yöneticilikle  ilgili  becerilerin  iş başında 
geliştirilmesi  zorunludur.  Okuldaki  eğitimin insana 
verebileceği  ve büyük önem taşıyan tek  şey ancak sonradan 
karşılaşacağı  sorunlara  uygulamayı öğreneceği  bazı temel 
araçlardır.  Bu araçlar  arasında,  yönetimin uygulamada  nasıl 
olduğu  konusundaki  bilgi,  en az onun nasıl olması gerektiği 
konusundaki  bilgi  ölçüsünde  önemlidir...Üniversiteler, 
öğrencilerini  sanki cumhurbaşkanına  danışman  olacaklarmış 
gibi yetiştirirken,  onlara, devlet  görevinde  kendilerinden 
beklenecek  en basit görevleri  nasıl yerine getireceklerini 
öğretmeyi  çoğu kez savsaklamışlardır.  " 

Eğitim hizmetlerinin yönetiminde de sistemde yer alan yöneticilerin 
günümüz şartlarına uyumlu olarak sürekli yükselen yönetici nitelikleri 
çıtasını aşmaları, diğer bir deyişle yönetim bilgi ve becerilerini sürekli 
geliştirmeleri bir zorunluluktur. Eğitim yöneticilerinin, yönetimde değişimi 
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ve kaliteyi yakalayabilmeleri için hizmet öncesinde alınan ve yenilenmesi 
gerekli olan bilgilerin hizmet içinde verilmesi gerekmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde 
Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde görevde yükselme sınavında 
sorulması öngörülen konular şöyle belirtilmiştir; %40 Yönetim ve Mevzuat 
konulan, %60 Kurum Danışma Kurulunca İş Tanımlarına uygun olarak 
belirlenen konular şeklinde ifadeye  yer verilmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığındaki eğitim 
yöneticilerinin yetiştirilmesinde uygulanan eğitim programını 
değerlendirmektir. Çalışmada; a) Hizmetiçi eğitim programında işlenen 
konular yeterli düzeyde işlenmiş midir? b) Hizmetiçi eğitim programları 
şube müdürü yetiştirmede yeterli midir? c ) Hizmetiçi eğitim programlarında 
işlenen konular arasında bir ilişki var mıdır? Sorularına cevap aranacaktır. 

Yöntem 
Çalışmada anket yöntemi kullanılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı 

Personel Genel Müdürlüğü Yönetimi Değerlendirme ve Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı tarafından  hazırlanan anketle şube müdürleri iş tanımları 
çerçevesinde, şube müdürünün asgari eğitim alması gereken konular 
belirlenmiştir. Ölçek, sadece konulardan oluşmuş kişisel bilgiler olarak yaş, 
cinsiyet, kıdem gibi bilgiler alınmamıştır. Anket, 22 Kasım - 14 Aralık 
2001 tarihleri arasında görevde yükselme eğitimine alınmış tüm yönetici 
adaylarına uygulanmıştır. Toplam 272 şube müdürü adayının tamamı anketi 
cevaplamıştır. Dönen anketlerin 72 adedi ölçeğin güvenirlik çalışmasının 
yapılmasında kullanılmıştır. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda 
güvenirlik katsayısı olan Crombach alpha .82 olarak bulunmuştur. Faktör 
analizi sonucunda ölçekteki maddeler dört faktörde  toplanmıştır. Her bir 
faktörde  toplanan maddeler bir bölüm olarak alınmıştır. Faktörler görevde 
yükselme yönetmeliğinde belirlenen konularla da birebir örtüşmektedir. 
200 adet anket ise nihai amaçlı kullanılmıştır. Ölçekte yer alan konular 
analiz aşamasında; yönetim konuları, mevzuat bilgisi mesleki etik ve insan 
ilişkileri ile diğer konular olarak gruplandırılarak yapılmıştır. Anketteki 
soruların gruplaması, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, 
Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 
belirtilen ana konular dikkate alınarak yapılmıştır. Hizmetiçi eğitim 
programını oluşturan konuların analizinde ortalama, yüzde ve frekanslardan 
faydalanılarak  yorumlamalar yapılmıştır. MEB Yönetici Atama, 
Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 
görevde yükselme eğitimlerinde yer alması gereken konular olan yönetim, 
mevzuat ve kurum Danışma Kurulunca iş tanımlarında belirlenen nitelikleri 
kazandırmaya yönelik tespit edilen konuların tek bir amaç olan yönetici 
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yetiştirmede ne derece ortak amaca hizmet edip etmediklerini ortaya 
konması ve belirlenen ana konuların arasındaki ilişkinin ortaya konması 
amacı ile konular arasında korelasyona bakılmıştır. 

Bulgular ve Yorum 

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim yöneticisi yetiştirme programında yer 
alan konuların yönetici adaylarının algılarına dayalı olarak ortalamalara 
göre dağılımları Tablo l'de sunulmuştur. 

Tablo  1: Milli  Eğitim  Bakanlığı  yönetici yetiştirme  programında  yer alan eğitim 
konularının  işlenme düzeyleri. 

KONULAR Ortalama Standart 
Sapma 

Mesleki etik konuları yeterli düzeyde işlendi. 4.51 ,51 
Bu eğitim proğramı bana yeni bir vizyon kazandırdı. 4,32 ,76 
Liderlik ile ilgili konular yeterli düzeyde işlendi. 4,15 ,79 
Öğrendiğim konuların etkili ve verimli yöneticilik 
yapmamda katkı sağlayacağına inanıyorum. 

4,14 ,88 

İnsan ilişkileri ile ilgili konular yeterli düzeyde işlendi. 4,11 ,96 
Akademik literatürde geçen güncel yönetim yaklaşımları işlendi. 4,00 ,77 
Personel yönetimi ile ilgili konular yeterliydi. 3,89 ,96 
Kurs, yöneticilik konularında kendime güven duymamı sağladı. 3,88 1,06 
Eğitim yönetimi süreçleri yeterli düzelde işlendi. 3.79 ,97 
Örgütsel gelişim ile ilgili konular yeterli düzeyde işlendi. 3,77 1,03 
Yönetimle ilgili konular yeterliydi. 3,76 1,05 
Kamu yönetimi ile ilgili konular yeterli düzeyde işlendi. 3,76 1,12 
Mesleki etik konuları mevcut kurum kültürümüze uygundu. 3,67 1,04 
Mevzuatla ilgili anlatılan konular yeterliydi. 3,58 1,24 
Eğitim yöneticisinin rolleri yeterli düzeyde işlendi. 3,56 1,20 
İşlenen derslerde teknoloji yeterli düzeyde kullanıldı. 3,46 1,08 
Ast-Ust ilişkileri yeterli düzeyde ele alındı. 3,45 1,28 
Kamu bürokrasisi konuları yeterli düzeyde işlendi. 3,41 1,13 
Performans  değerlendirme konulan yeterli düzeyde işlendi. 3,30 1,18 
Çatışma yönetimi ile ilgili konular yeterli düzeyde işlendi. 3,27 1,22 
Finansal kaynakların yönetimi ile ilgili konular işlendi. 2,99 1,27 
Hizmetiçi eğitim planlaması ve yönetimi ile ilgili konular işlendi. 2,98 1,34 
Protokol düzen ve işleyişi ile ilgili konular işlendi. 2,57 1,04 
Resmi yazışma kuralları yeterli düzeyde işlendi. 2,40 1,07 
Ar-Ge çalışmaları ile ilgili yeterli düzeyde bilgi verildi. 2,36 1,15 
MEB'e bağlı kurumlarda taşınmaz mallara ait tutulan kayıt 
ve defter  konularına ilişkin konular yeterli düzeyde işlendi. 

2,31 1,17 

Özel öğretim kurumları (Özel okullar, dershaneler, sürücü 
kursları vb.) ile ilgili konular yeterli düzeyde işlendi. 

2,09 1,09 
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Tabloda da görüleceği gibi lıizmetiçi kursta işlenen konuların 
ortalaması 2.09 ile 4.51 arasında değişmektedir. Yedi konu başlığının 
ortalamasının 3 'ün altında olduğu ve geriye kalan 24 konu başlığının ise 
3'ün üstünde olduğu görülmektedir. Yönetim konularını temsil eden 
konuların ortalamaları 4.15 ile 3.27 arasında değişmektedir. Mevzuat 
konularını temsil eden konuların ortalamaları ise 3.58 ile 2.31 arasında 
değişmektedir. 

Ankette yer alan konuların MEB Yönetici Atama, Değerlendirme, 
Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan görevde 
yükselme eğitimlerinde verilmesi istenin konulara göre ortak konu 
başlıklarında topladığımızda Mevzuatla ilgili derslerin yeterli düzeyde 
işlenmediği sonucu ortaya çıkmaktadır(Tablo 2). 

Tablo  2: Hizmetiçi  eğitimde  işlenen ve dört  ana başlıkta  toplanması mümkün olan derslerin 
ortalamalara  göre dağılımı. 

N Ortalama 
YÖNETIM İLE İLGILI KONULAR 200 3,7404 
MEVZUAT ILE ILGILI KONULAR 200 2,7375 
ETıK VE INSAN ILIŞKILERI 200 3,9338 
DıGER KONULAR 200 3,0109 

Tablo 2'de görüldüğü gibi Etik ve İnsan İlişkileri başlığı altındaki 
konuların 3.93 ortalama ile diğer konulara göre daha iyi işlendiği 
görülmektedir. Yönetim ile ilgili konu grubunun ortalaması 3.74 ile ikinci 
sırada yer almaktadır. Üçüncü sırada yer alan diğer konular 3.01 ortalamaya 
sahip iken son sırada yer alan Mevzuatla ilgili konuların ortalaması 2.73'dür. 

Eğitim yöneticisi (Şube müdürü) adaylarının hizmetiçi eğitim 
sonunda atanacakları yeni görevlerinde iş ve eylemlerinde bilgi sahibi 
olmaları beklenen mevzuat bilgisinde diğer konulara oranla yetersiz 
yetiştirilmeleri ilerde bu yöneticilerin sorunlarla karşılaşmalarını muhtemel 
göstermektedir. Zira Şube müdürleri iş tanımları incelendiğinde tüm şube 
müdürlerinin iyi bir mevzuat bilgisine sahip olmaları beklenmektedir. 
Hizmetiçi eğitim programında mevzuat konularının yeterli düzeyde şube 
müdürü adaylarına anlatılamadığı görülmektedir. Diğer üç konunun 
ortalamalarının orta düzeyde olması, farklı  alanlarda şube müdürlüklerine 
atanacak şube müdür adaylarının ortak bir eğitime alınmalarının bir sonucu 
olarak görülmektedir. Zira aynı alanda görevlendirilecek şube müdürleri 
görev alacakları alana dönük spesifik  dersler konusunda eğitime alınmış 
olsalardı, eğitim programının başarısının farklılık  göstereceği kuvvetle 
muhtemeldi. 

54 



Yönetmeliğe uygun olarak dört gurupta topladığımız konuların 
aralarındaki ilişkinin düzeyi için Pearson Korelasyon katsayısına bakılmış 
ve bulgular Tablo 3'te verilmiştir. 
Tablo  3: Dört grupta  toplanan konular  arasındaki  ilişki 

Yönetim İle İlgili Mevzuat İle Etik ve İnsan Diğer 
Konular İlgili Konular İlişkileri Konular 

Yönetim İle İlgili Konular 1,000 ,420 ,621 ,604 
,000 ,000 ,000 

Mevzuat İle İlgili Konular ,420 1,000 ,450 ,749 
,000 ,000 ,000 

Etik Ve İnsan İlişkileri ,621 ,450 1,000 ,532 
,000 ,000 ,000 

Diğer Konular ,604 ,749 ,532 1,000 
,000 ,000 ,000 

Tablo 3'te görüldüğü üzere Yönetim konuları ile mevzuat konuları 
arasında %42 oranında orta düzeyin altında sayılabilecek bir ilişki vardır. 
Oysaki yönetim ve mevzuat konularının ilişkilendirilerek verilmesi 
beklenmektedir. Yönetim ile Etik ve Diğer konu grupları arasında ise %60 
civarlarında orta düzeyde bir ilişki kurulabilmiştir. Eğitimde yer alan konu 
gruplarında en kuvvetli ilişki %74 ile Mevzuat konuları ile diğer konular 
arasındadır. Gruplandırılan konu başlıkları arasındaki orta ve altındaki bu 
zayıf  ilişki hizmetiçi eğitimdeki derslerin bir bütünlük içinde 
ilişkilendirilerek verilemediğini göstermektedir. 

Ayrıca, Eğitim yöneticisi adaylarının Kurs, "Yöneticilik konularında 
kendime güven duymamı sağladı" ve "öğrendiğim konuların etkili ve verimli 
yöneticilik yapmamda katkı sağlayacağına inanıyorum" görüşlerini diğer 
konulara göre kuvvetli olarak vurgulamış olmaları, eğitim süreci sonunda 
adayların bir üst göreve atanmalarındaki kaygılarının bir göstergesi olarak 
değerlendirilebileceği gibi, gerçekten bu konuda eğitimin faydalı  olduğu 
şeklinde de değerlendirilebilir. 

Sonuç ve öneriler 
Sonuç olarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim yöneticilerini 

seçerek ve hizmetiçi eğitimle yetiştirerek ataması olumlu bir gelişmedir. 
Fakat, 2002 yılından önce yapılan eğitim yöneticileri kurslarının hiçbir 
değerlendirilmesinin yapılmamış olması bu faaliyetlerin  olumlu ve olumsuz 
yönlerinin ortaya konması anlamında bir eksikliktir. Bu eksikliklerin 
giderilmesi veya yönetici yetiştirme kurslarının kuvvetli ve iyileştirmeye 
açık yönlerinin belirlenmesi için yapılan bu çalışmada, hizmetiçi eğitim 
programındaki derslerin içeriğe uygun olarak işlenemediği görülmektedir. 
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Ayrıca dersler arasında yeterince koordinenin sağlanmadığı da tespitlerimiz 
arasındadır. 

Diğer taraftan  derslerin genellikle bilgi aktarmada yoğunlaşması, 
uygulamaya yer verilmemesi bir eksikliktir. Şube müdürü iş tanımlarında 
özellikle bu kurslarla kazandırılması düşünülen ekip çalışmasına yatkın 
olma, liderlik, eleştiriye açık olma, problem çözebilme, objektif 
değerlendirme yapabilme gibi yöneticide bulunması gereken nitelikleri 
kazandırmaya veya bunları ölçmeye dönük uygulamaları programın 
uygulamasında pek görülmemektedir. (Liderlik, ekip çalışmasına yatkınlık, 
eleştiriye açık olma, problem çözebilme, objektif  değerlendirme yapabilme 
gibi nitelikler, eğitim sürecinde grup çalışmaları, proje hazırlama, örnek 
uygulama vb. yöntemlerle gözlem-değerlendirme yapılarak daha kolay tespit 
edilebilecektir.) 

Öneriler 

1. Hizmetiçi eğitim programları atanılacak göreve uygun olarak 
spesifik  hale getirilmelidir. 

2. Hizmetiçi eğitim verecek eğitici grup alanında eğitimli ve 
deneyimli eğiticilerden oluşmalıdır. 

3. Öğretim üyelerinin eğitim programı öncesinde düzenlenecek 
kısa süreli(bir veya yarım gün) seminerlerle eğitim programının 
amacı, hedefleri  ve hedef  kitle konusunda bilgilendirilmeleri 
gereklidir. 

4. Görevde yükselme eğitimlerinde uygulamaya dönük faaliyetlere 
yer verilmelidir. 

EK  : Ankette, yönetici adaylarına yöneltilen soruların konulara göre 
gruplaması. 

Yönetim ile ilgili olarak; 
Yönetimle ilgili konular yeterliydi, Personel yönetimi ile ilgili 

konular yeterliydi, Kamu yönetimi ile ilgili Eğitim yönetimi süreçleri yeterli 
düzeyde işlendi, Liderlik ile ilgili konular yeterli düzeyde işlendi, Eğitim 
yöneticisinin rolleri yeterli düzeyde işlendi, Çatışma yönetimi ile ilgili 
konular yeterli düzeyde işlendi, Akademik literatürde geçen güncel yönetim 
yaklaşımları işlendi, Akademik literatürde geçen güncel yönetim 
yaklaşımları işlendi. 

Mevzuatla ilgili olarak; 
Mevzuatla ilgili anlatılan konular yeterliydi, Protokol düzen ve 

işleyişi ile ilgili konular işlendi, Resmi yazışma kuralları yeterli düzeyde 
işlendi, MEB'e bağlı kurumlarda taşınmaz mallara ait tutulan kayıt ve defter 
konularına ilişkin konular yeterli düzeyde işlendi, 
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Mesleki Etik ve İnsan ilişkileri ile ilgili olarak; 
Mesleki etik konuları yeterli düzeyde işlendi. Mesleki etik konuları 

mevcut kurum kültürümüze uygundu, Ast-Üst ilişkileri yeterli düzeyde ele 
alındı, İnsan ilişkileri ile ilgili konular yeterli düzeyde işlendi. 

Diğer konular ise; 
Kamu bürokrasisi konuları yeterli düzeyde işlendi, Kurum teftişi  ile 

ilgili konular yeterli düzeyde işlendi. Performans  değerlendirme konular 
yeterli düzeyde işlendi. Hizmetiçi eğitim planlanması ve yönetimi ile ilgili 
konular işlendi. Kurs, yöneticilik konularında kendime güven duymamı 
sağladı. Öğrendiğim konuların etkili ve verimli yöneticilik yapmamda katkı 
sağlayacağına inanıyorum. Özel öğretim kurumları(Özel okullar, 
dershaneler, sürücü kursları vb.) ile ilgili konular yeterli düzeyde işlendi. Bu 
eğitim programı bana yeni bir vizyon kazandırdı. Finansal kaynakların 
yönetimi ile ilgili konular işlendi vb. sorulara yer verilmiştir. 
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POSTMODERN EĞİTİM YÖNETİCİSİ 

Dr. Tufan  AYTAÇ 

Postmodernizm, 11 Eylül'den sonra özelikle Fukuyama'nın 
"Tarihin Sonu" ve Huntington'un "Medeniyetler Çatışması" tartışmaları 
ile tekrar gündeme gelmiştir. Bıı süreçte; ekonomik, sosyal, politik ve 
bireysel düşünce yapılarında vurgu daha çok postmodern düşünce temelinde 
geliştirilmeye ya da en azından buna vurgu yapılarak şekillendirilmeye 
çalışılmaktadır. 

Esnekliği, merkezsizliği, çoklu yapısıyla "düşüncenin Toyotası" 
olarak adlandırılan postmodernizm çok farklı  şekillerde algılanmakta ve 
yorumlanmaktadır. Postmodernizm hayaletinin girmediği tek bir entelektüel 
alan yok gibidir. Eğitime, tarihe, hukuka, siyasete, biyolojiye, fiziğe  tüm 
bilim ve sanat dallarına bu kavram girmiştir. Hayalet niteliğini koruması, bu 
konu üzerinde yeterince araştırma, tartışma ve yorum yapılmamasından 
kaynaklanmaktadır. Postmodernizmin bilgi, doğru, insan vb. ilgili ortaya 
koyduğu iddialar eğitimi de yakından ilgilendirmektedir (Aytaç, 2000: 78-
85). Özellikle, postmodern bir dünyada, belirsizliğin hakim olduğu bir 
gelecekte eğitim örgütlerinin hayatını sürdürebilmesi için nasıl ve hangi 
niteliklere sahip liderleri/yöneticileri yetiştirmeliyiz? sorusunun cevabının 
oıtaya konulması gerekmektedir. 

Postmodern eğitimi anlayabilmek için modern eğitim paradigmasını 
açıklamak ve buradan hareketle modern ve postmodern liderlik 
yaklaşımlarını irdelemek gerekmektedir. 

Modern Eğitim Nedir? 

Modern eğitim; geleneksel aydınlanma döneminin özgürlüğü 
kısıtlayıcı din olgusu ve kurumlarından bireyi uzaklaştırarak, ulus devletin 
yaşamasını sağlayan iyi vatandaş ve sanayiinin ihtiyaç duyduğu nitelikli 
insangücünü yetiştiren eğitim anlayışıdır. 

M O D E R N E Ğ İ T İ M : Rasyonel ve Amaçlı Pedagoji + Sınır l ı Özgür 

Eğitim 
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Modern eğitim paradigması (Peters, 1997: 90); 
• Vergi mükelleflerine  en düşük maliyetle, potansiyel işgörenlerin 

eğitilmesini, 
• İşgücü pazarında belirli bölümlerde çalışanların sürekli eğitimini 

sağlayarak maliyetlerin azaltılmasını, 
• İş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikler üzerine 

yoğunlaşılmasını, 
• Ekonomik ve politik bilinci eleştiren bilgi anlayışı yerine işe 

yönelik araç olarak bilginin üretilmesini ve hayata geçirilmesini, 
• Şirket gemisini sallamayacak uyumlu bir işgören olarak 

öğrencilerin sosyalleştirilmesini, 
• Kârı azaltacağı ve işgücü maliyetlerini yükselteceği için çalışma 

koşullarını ve ücretleri iyileştirmeyi politika yapan sendika ve 
kollektif  uygulamalara ilişkin eğitim-öğretimin dışlanmasını, 

• Öğrencilerin düşünsel zenginliğe yönelik yoğunlaşmasını 
kısıtlayarak, ticaret ideolojisi taraflısı  olarak eğitilmesini 
öngörür. 

Modernleşme, uzmanlaşmayı beraberinde getirerek uzun süreli ve 
kapsamlı bir eğitimi zorunlu kılmaktadır. 

Postmodern Eğitim Nedir? 

Postmodern eğitim; bireyler arasında eşitliği sağlamaktan öte onların 
ilgi ve yetenekleri doğrultusunda öğrenme kapasitelerini geliştiren, her şeyi 
sorgulayan, farklılıkları  geliştiren, bilgiyi öğrenip depolayarak değil de 
gerçek yaşamın içinde kullanarak geliştiren eğitim anlayışıdır. 

Eleştirel pedagojinin özgürlüğe yönelik desteği ile liberal eğitim 
anlayışı uyuşmaktadır. Bu iki anlayışta, öğrencinin kendi ilgileri, yetenekleri 
ve deneyimleri doğrultusunda öğrenmesi esastır. 

POSTMODERN EĞİTİM = Eleştirel Pedagoji + Liberal 

Postmodernite, eğitim-öğretimi aşağıdaki boyutlarda etkilemektedir 
(Hargreaves, 1994: 47-85): 

1. Mesleki esneklik ve teknolojik karmaşıklık hem bölünmeye 
doğru eğilimleri hem de çeşitliliğe gerekliliği yaratır. 
Öğretmenlerden öğrencilerin esneklik niteliklerini ve 
yeteneklerini geliştirmeleri beklenmektedir. 
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2. Globalleşmenin paradoksları milli şüphe ve güvensizlik 
yaratmaktadır. Bu anlamda, etnik merkezli eğitim programların 
yeniden canlanması ve yapılandırılması tehlikesi ortaya 
çıkmaktadır. 

3. Moral (ahlaki) ve bilimsel belirsizlik, gerçek olarak belirlenen 
neyin öğretileceğine ilişkin güveni ve bilimsel olarak 
desteklenen metotlara olan bağımlılığı azaltır. 

4. Kişisel kaygı ve gerçeğin araştırılması, güvenlik moral çapasının 
olmadığı bir dünyada sürekli psikolojik bir araştırma haline 
gelmektedir. 

5. Teknolojik ilerleme ve karmaşıklık, taklit görüntüler ve anlık 
imajlardan oluşan bir dünya yaratmaktadır. Gerçeğin güvenli 
taklitleri düzensiz ve kontrol edilemeyen gerçeklerden daha 
fazla  mükemmel ve akla yatkın olabilir. 

6. Zaman ve mekanın sıkışması, okullarda daha fazla  esnekliğe, 
sorumluluğun geliştirilmesine ve daha iyi iletişime yol açabilir, 
fakat  bu durum tolere edilemeyen işyüküne, erken patlamaya, 
amaç ve yönün kaybolması ve yüzeyselliğe de neden olabilir. 

Modern ve Post-modern Eğitim Yönetimi Paradigmaları 
Liderliğin insan grup yaşamının vazgeçilmez bir öğesi olduğu 

açıktır. Ancak, liderin matematiksel olarak formüle  edilebilir evrensel 
özelliklerinin olduğunu söylemek güçtür. Liderlik kavramının tanımını 
yapmak zor olsa da çeşitli araştırmalardan ortaya çıkan sonuçlara dayalı 
olarak işlevsel bir tanım yapılabilir: Liderlik; işgörenler tarafından  paylaşılan 
bir vizyona yönelik olarak örgütü yönlendiren hedef,  strateji ve 
uygulamalara yönelik etkinlikleri onların bütün varlıklarıyla katkıda 
bulunmasını sağlayan sinerjik bir yönetim sürecidir. 

Liderl ik güzellik gibidir, t a r i f i çok zordur, amo gördüğün 
vakit hemen bil irsin onu. 

War ren B E N N I S 

Postmodern eğitim yönetimi paradigması, modern eğitim yönetimi 
paradigmalarındaki liderlik yaklaşımlarını içermekle beraber bunun yanında 
getirdiği yeni liderlik yaklaşımları da vardır. 

Örgütlerin işleyişini, politikalarını sağlıklı olarak inceleyebilmek 
için burada çalışan liderlerin, yöneticilerin paradigmalarını anlamak 
gerekmektedir. Modernite anlayışında, liderlerin rasyonel davranması 
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gerektiği öngörülürken postmodernite de bu anlayış sorgulanmakta, her 
zaman rasyonel davranışlar sergilenemeyeceğini, kendi kişisel yaşantılarını 
ve değişen çevre koşullarının da dikkate alınması gerektiği öngörülmektedir. 
Çünkü, örgütlerin, personelin, müşterilerin talepleri, daha makro bir 
yaklaşımla ekonomik, sosyal ve politik koşulları günümüzde çok hızlı 
değişmekte risk, belirsizlik ve kaos döngüsü ortaya çıkmaktadır. Böyle bir 
ortamda, liderlerin rasyonel davranması beklenemez. Lider olmak için; iyi 
eğitimli, zeki, alanını çok iyi bilen, insan ilişkileri ve iletişimde başarılı 
olmak yetmemektedir. 

Modern Eğitim Yöneticisi Kimdir ? 

Rasyonel, mantıklı, Taylorist anlayışla davranan, örgütün/okulun 
hayatını sürdürebilmesi için eğitici-öğretici, yetkilendirici, karizmatik, 
dönüşümcü, kolaylaştırıcı ve etik liderliği ön plana çıkaran, insanı bir 
makinenin dişlisi olarak gören, sorunlara bilindik yollarla çözüm arayan, 
beyninin daha çok sol tarafını  kullanan eğitim yöneticisidir. Modern eğitim 
yönetimi paradigmaları şekil Tde görülmektedir. 

Post-Modern Eğitim Yöneticisi Kimdir ? 
Karşılaştığı sorunlara bilindik yollarla çözüm arama yerine yaratıcı 

ve farklılık  felsefesiyle  çözümler üretmeye çalışan, vizyoner bakış açısına 
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sahip, sürekli değişim ilkesiyle hareket eden risk ve belirsizlik durumlarında 
etkili yönetimi gerçekleştiren, çatışmaları yöneten, ilke ve değer merkezli 
yönetim anlayışı sergileyen, beyninin her iki tarafını  da kullanan eğitim 
yöneticisidir. Post-modern eğitim yönetimi paradigmaları şekil 2'de 
görülmektedir. 

Şekil  2. Post-modern  Eğitim  Yönetimi  Paradigmaları 

Sonuçlar  ve Öneriler 
Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesinde modern ve postmodern 

eğitim yönetimi yaklaşımlarını içeren bir perspektifin  gündeme gelmesi 
gerekmektedir. Çünkü, günümüzde ve gelecekte eğitim yöneticisinin sadece 
alanda yeteri ik+deneyiırı ölçütü bir eğitim örgütünü yönetmesine 
yetmeyecektir. Özellikle, eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesinde ve 
seçiminde davranış boyutuna ilişkin bu liderlik yaklaşımlarını içeren eğitim 
programlarının ve seçim kriterlerinin gündeme gelmesi gerekmektedir 
(Aytaç, 2001: 57). 

Eğitim yöneticilerinin postmodern bir dünyada varolabilmesi 
aşağıda belirtilen düşünce yapıları ve liderlik davranışlarına sahip olmasına 
bağlıdır: 

• Proaktif  hareket ve liderlik tarzını benimser. 
• Vizyoner devrimcidir. 
• Değişim yöneticisidir. 
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• Paradigmalardan bağımsızdır. 
• İlke ve değer merkezlidir. 
• Çatışmaları yönetir. 
• Risk alır ve krizleri yönetir. 
• Beyninin sağ ve sol tarafını  birlikte kullanır. 
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GELECEĞİN EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN 
YETİŞTİRİLMESİNDE BİR M O D E L ÖNERİSİ 

Selim  ÇELENK 

Özet 

Yüzyılımıza  verilen birçok  ismin ortak  paydası  bilgi  ve 
enformasyondur.  Okullar,  bilginin hakimiyetinin  geçerli  olacağı 
önümüzdeki  on yıllara  insan yetiştiren  kurumlardır.  Bu kurumların 
kendilerinden  beklenen  fonksiyonları  yerine getirebilmelerinin, 
büyük oranda  yöneticilerinin  performanslarına  bağlı  olacağı 
söylenebilir.  Eğitim  yöneticilerinin  yeterlik  düzeylerinin  de 
alacakları  hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimle  liderlik  becerilerine 
dayanacağı  ortadadır.  Eğitim  tarihimizde  "Eğitim  Yöneticiliği" 
anabilim dalları  dışında,  eğitim yöneticiliği,  öğretmenliğin  yan 
branşı olarak  algılanmıştır.  Öğretmenlik  asıl, eğitim yöneticiliği  ise 
fer'i  bir uğraş alanı olarak  ele alınmıştır.  Özetle  bu uygulamaların 
profesyonel  eğitim yöneticisi amacına uygun olmadığı  söylenebilir. 
Bugünkü  uygulama, öğretmenler  arasından  sınavla seçilmiş 
olanların  belli  bir kurs  dönemi  sonucunda  okul  müdürü  olarak 
atanması şeklinde  devam  etmektedir.  Okul  müdürlüğünden  sonraki 
eğitim yöneticiliği  kademeleri  hukuki  bir zemine oturtularak  kısmen 
de  olsa keyfilikten  kurtarılmış  görünmektedir.  Ancak bütün bu 
uygulamaların  eğitim yöneticiliğinin  bugün bile profesyonel  bir 
alan olarak  algılanmadığını  gösterdiği  söylenebilir.  Bu çalışmada 
eğitim yöneticisi yetiştirme  ile ilgili  geliştirilmeye  çalışılan bir 
modelin  teorik  altyapısı  tartışılmaya  çalışılacaktır. 

Giriş 

Örgütlerde işbölümü, derece ve görev, yapı ve kontrol alanı, örgütsel 
kuramlardan klasik kuramın getirdiği kavramlardır. Bu kuramın davranış 
bilimlerinden gereğince yararlanmadığı anlaşılmış, neoklasik kuramla insan 
ilişkilerine ve davranış bilimlerine yer verilmiştir. İnformal  örgüt kavramıyla 
örgütün özüne dönük önemli ilkeler getiren neoklasik kurama da sistem 
görüşünü önemsemiş olması yönünde eleştiriler getirilmiştir (Bursalıoğlu 
2000; 1 6 - 1 7 ) . 

Aralarında bir takım nüanslar bulunmakla birlikte, yönetim ve 
örgütlenme sorunlarına yönelik klasik ve neoklasik yaklaşımların ilgi odağı, 
daha iyi bir örgüt yapısının nasıl kurulacağı, kaynakların nasıl daha etkili bir 
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biçimde kontrol edilip kullanılabileceği, planlama , haberleşme motivasyon 
gibi örgütsel süreçlerin nasıl daha iyi gerçekleştirilebileceği konuları 
üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çerçevede gerek Frederik Taylor' un temellerini 
attığı, hareketli montaj hattı ile işlerin küçük ve basit adımlara bölünmesi 
suretiyle daha düşük maliyetle daha çok ürün elde edilmesinin esas alan 
bilimsel yönetim anlayışında, gerek bu anlayışa tepki olarak gelişen ve her 
zaman ve her yerde geçerli en iyi örgüt yapısının bulunmadığı, örgüt 
yapısının ve örgütsel davranışın kendi başlarına değil, örgüt çevresiyle 
birlikte ve içinde bulunulan siyasal sistemle olan bağlantıları açısından ele 
alınması gerektiğini ileri süren davranışçı yaklaşım ve sistem 
yaklaşımlarında temel olarak insan unsuru üzerinde durulmaktan çok, geniş 
kitlelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yüksek ölçekli üretimi 
sağlayabilecek planlama, yönetim ve denetim işlevlerinin en iyi ve en etkili 
biçimde kullanılabileceği örgüt modeli üzerinde durulması esası 
benimsenmiştir (Fişek, 1979; 127-204). 

Örgütü bir bağımlı değişkenler sistemi olarak inceleyen modern 
kuramın en göze çarpan yanı birleştirici ve bütünleyici bir özellik 
taşımasıdır. Sistem, birbirini olumlu etkileyen öğelerin bir topluluğu olarak 
tanımlanabilir. Modern örgüt kuramı, değer sistemlerine ve metodolojiye 
önem vermek, örgüt üyelerinin görevlilerden çok bireyler olduğunu ve bu 
bireylerin gruplara bağlı bulunduğunu kabul etmek gibi yenilikler 
taşımaktadır (Bursalıoğlu, 2000 ; 19). 

1970'lere gelinceye kadar geniş ölçüde geçerli olan ve daha çok 
bilimsel yönetim felsefesinin  izlerini taşıyan klasik yaklaşımlarda mekanik 
bir anlayış sergilenmiş, yönetimin örgütsel ve sistematik bir yapı olduğu 
düşüncesi ağır basmıştır. Buna göre belirli amaçlara ulaşmak için başkaları 
vasıtası ile iş görmek olarak tanımlanabilen yönetim, sistematik bir süreçtir 
ve esas olarak süreç odaklıdır. Burada yönetimin aynı zamanda beşeri bir 
faaliyet  olduğu, yani insan odaklı olduğu gerçeği göz ardı edilmektedir. 
Ancak 1970' lerden sonra toplumsal ve ekonomik alanda ortaya çıkan 
gelişmelerin etkisi ile yönetimde insan odaklı yaklaşımlar ağırlık kazanmaya 
başlamıştır (Saran, 2001; 1 -20). 

Okulun bir sosyal sistem olarak ele alınıp .incelenmesi 1950' li 
yıllarda Getzels ve Guba tarafından  yapılmıştır. Bu modelde; okul sistemi 
örgüt ve personel boyutlarına dayandırılmıştır. Daha sonraki gelişmelerle 
okulların örgütsel özellikleri hakkında pratiğe yönelik gelişmeler 
görülmüştür. Bu çalışmalar eğitim yönetiminin örgütsel düşünce boyutuna 
daha önce çok etkili olmayan örgütsel kültür, motivasyon, transformasyonel 
liderlik, sembolik liderlik gibi kavramları getirmiştir (Çelik, 1996; 105). 
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Türk Eğitim Sisteminde 3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı Tevhid-i 
Tedrisat Kanunu ile eğitim öğretim faaliyetlerinin  tek merkezli bir 
organizasyon olması sağlanmıştır. İdari erk, bu değişimle Bakanlık merkez 
ve taşra örgütlerini yeni bir yapıya kavuşturmak üzere yoğun çalışmaları 
başlatmıştır (Başaran, 1993;16). Bu yeni yapılanmada eğitim örgütlerinin 
yönetim, teftiş  ve öğretmen ihtiyacına yönelik olarak 1928 yılında Gazi 
Eğitim Enstitüsünün Pedagoji Bölümü faaliyete  geçmiştir. Pedagoji 
Bölümünün öğrencileri, yönetici ve müfettiş  olmaya arzulu ve yetenekli 
ilkokul öğretmenlerinden oluşmaktaydı. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı 
olduktan sonra yöneticilik ve müfettişlik  konusunda yetkin olmak üzere 
öğrenim gören adaylar 1970 yılına kadar Bakanlık merkez ve taşra 
örgütlerinde yöneticilik yapmaktaydı. Öyle ki bu örgütlerde yöneticilik 
yapanların %90 nının pedagoji bölümü mezunu oldukları görülmekteydi. 
Daha sonra siyasi tercihlerin ön plana çıkması ile yetenek, başarı ve tecrübe 
ölçütleri değişime uğramıştır (Tekışık, 1993; 2-3). 

Birleşmiş milletler örgütünün desteği ile 1953 yılında kamu kesimi 
için hizmet - içi eğitim kurumu olarak açılan TODAİE ' deki programlar, 
öğretmen ve eğitim yöneticilerine açıktı. Bakanlar Kurulunun 13 Şubat 1962 
gün ve 6/209 sayılı kararı ile kurulan merkezi hükümet teşkilatı araştırma 
projesi (MEHTAP) raporunda eğitim yöneticisi yetiştirmeye ilişkin 
gelişmelere temel sayılabilecek görüşlere yer verilmiştir. 5-15 Şubat 1962' 
de toplanan yedinci Milli Eğitim Şurası kararları arasında eğitim 
yöneticilerinin eğitilmesine ilişkin alınması gereken önlemler yer 
almaktaydı. 1965 yılında yürürlüğe giren 657 sayılı Devlet Memurları 
kanununda ülkemizde ilk kez devlet memurlarının hizmet içi eğitimini yasal 
zorunluluk haline getirmiştir. Ankara Üniversitesi Senatosu'nun 31 Ağustos 
1964 günü aldığı kararla kurulan ve 2 Ağustos 1966 günü yasallaşan Eğitim 
Fakültesi çeşitli programlar yanında Eğitim Yönetimi ve Teftiş 
Programlarına sahipti. Ankara Üniversitesi, MEHTAP Raporu ve Yedinci 
Milli Eğitim Şurasının eğitim yöneticilerinin eğitilmesine ilişkin önerilerine 
uygun programlar oluşturmuştu. Ayrıca 1966 yılında kurulan ve yüksek 
öğretimi yeniden düzenleyen 41 sayılı kararname ile 1982 de Eğitim 
Fakültesine dönüştürülen Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bölümünde çeşitli 
programlar yanında Eğitim Yönetimi, Teftişi,  Planlaması ve Ekonomisi 
alanında uzmanlık ve doktora programları yürütülmeye başlandı (Kaya, 
1991; 278 -285). 

Türk Eğitim sisteminde yönetim stratejilerine yönelik çalışmalar 
özellikle 1993 yılında gerçekleştirilen 14. Milli Eğitim Şurasında önemle ele 
alınmış ve nihayet 23 Eylül 1998 tarih ve 23472 sayılı resmi gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren atama yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı 
kurum yöneticilerinin atanması son şeklini almıştır. Böylece 1983 yılından 
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itibaren yapılan yoğun çalışmalarla okul yöneticiliği alanında altı kere 
mevzuat düzenlenmesi gerçekleştirilmiştir. (MEB, Kayıt ve Raporları; 
1999). 

Bu konuda yapılan çalışmalar, tecrübelere dayalı değişimler çok 
önemliydi: Çünkü, toplumun eğitim gereksinmesini karşılamak üzere 
kurulan eğitim örgütünü, önceden belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için 
etkili işletmek, geliştirmek ve yenileştirmek süreci olan Eğitim yöneticiliği 
toplumun vizyonunu belirlemede etkin ilk adımdır denilebilir (Başaran, 
1993; 12). Ulusal kalkınma planlarında öngörülen hedeflere  ulaşmada ve 
ülkenin gereksinmesi olan insangücü kaynaklarının yetiştirilmesinde, eğitim 
yöneticisinin önemi büyüktür. Toplumun biçimlenmesinde eğitim yöneticisi 
tam bir lider konumundadır. İnsan ilişkilerinde, yönetim ve denetimde, 
eğitim ve okulun önemini çevresindekilere yorumlamada, karar verme ve 
personel seçmede yeteneklilik, töresel ve tinsel değerlere ilgililik ve bu 
değerlerin eğitim programı yolu ile geliştirilmesi konusunda liderlik, çevreyi 
tanıma ve çevresel kaynakları harekete geçirmede yeteneklilik, eğitim 
olaylarını çağcıl değerler çerçevesine oturtabilmek, yeniliğe açıklık ve 
öğrenme süreci ile insan gelişimi konularında sağlam bir bilgi temeline sahip 
olma, eğitim yöneticinde olması gereken seçkin nitelikler olarak öne 
çıkmaktadır (Aydın, 2000; 184). 

Eğitim yönetiminin sınırlı bir alanda uygulaması olan okul yönetimi, 
eğitim yönetiminin okula uygulanmasından meydana gelmekte ve eğitim 
yönetiminin ağırlık merkezi okul yönetiminin üzerinde bulunmaktadır 
(Bursalıoğlu, 1987; 6,7). Okul yöneticisinin asıl işi öğrencinin öğrenmesine 
uygun bir ortamın oluşturulmasıdır. Bunun için okul yöneticisi bir öğretim 
lideri olarak hizmeti sunmak durumundadır. Öğretmenleri sınıflarında 
ziyaret etme, okul koridor ve sınıflarında  dolaşma, okulda doğru zaman ve 
yerde görünme, okulun genel gidişatını sürdürme yöneticinin temel işleri 
arasındadır. Yönetici artık ofisinin  sınırlarını aşmalıdır. Etkili okulda okul 
yöneticisi çeşitli uzmanlar arasında bir katalizör, bir koordinatör olma 
durumundadır. Okul yöneticisinin öğretim lideri olarak görev yapması onun 
koordinatörlüğünün benimsenmesini kolaylaştıracaktır (Balcı, 1993; 54). 
Moorthy de okul yöneticisini öğretimsel bir lider olarak tanımlamakta ve 
ona, öğretmenler arasındaki grup ilişkilerini güçlendirme, eğitim ve okulun 
amaçlarını geliştirme, öğrenme için ihtiyaç duyulan kaynakları sağlama ve 
öğretmenleri denetleyip değerlendirme misyonu yüklemektedir. Öğretimsel 
bir lider olarak okul yöneticisinin birbiriyle bütünleşen üç önemli rol boyutu 
vardır: (a) okulun misyonunun belirleme, (b) öğretimsel programı yönetme 
ve (c) okulun iklimini geliştirme (Çelik, 1999; 43-44). 

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 
atanma ve yer değiştirmelerine ilişkin yönetmelikle yukarıda sayılan 
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yetkinlikten daha fazlası  istenmekte ve yönetici olarak atanacaklarda dikkate 
alınacak tercih nedenleri şöyle sıralanmaktadır; (1) Lisansüstü düzeyde 
eğitim görmüş olmak, (2) İlköğretim okulu müdürlüğüne atanacaklar için 
lisans düzeyinde eğitim görmüş olmak, (3) KPDS'den en az C düzeyinde 
başarılı olmak, (4) takdirname veya aylıkla ödüllendirilmiş olmak, (5) 
yönetim alanında en az 120 saat süreli kurs görmüş olmak, (6) mesleki ve 
teknik orta öğretim kurumlarına müdür olarak atanacaklar için; Lisans 
öğrenimi görmüş, atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olmak, 
(7) akşam sanat okullarına müdür olarak atanacaklarda turizm, otelcilik veya 
işletme alanlarında lisans veya lisans üstü düzeyde eğitim görmüş olmak ve 
(8) eğitim, öğretim, yönetim, işletmecilik veya mesleği ile ilgili diğer 
alanlarda yayınlanmış eseri olmak vb. (M.E.B. 1998: 96). 

Bütün bu gelişmelere rağmen, ülkemizde eğitim yöneticisi yetiştirme 
ve istihdamına yönelik çalışmaları diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda bu 
konuda henüz tam yetkin olamadığımız söylenebilir. Örneğin Almanya'da 
yönetici yetiştirme işi, hizmet-içi eğitim yanında, ciddi bir hizmet öncesi 
eğitimle ele alınırken, eğitim yöneticisi ve diğer eğitim personeli için hizmet 
içi eğitim kursları; Filipinler Gelişim Akademisinde eğitim yöneticisi 
yetiştirme programları; Güney Kore'de eğitim yönetimi konusunda kurs 
düzenleyen Seoul Ulusal Üniversitesine bağlı bir eğitim okulu yanında, 
eğitim kolejine bağlı, yöneticilere hizmet-içi eğitimi ve okul yöneticileri için 
yükseltme programları düzenleyen bir enstitü vardır. ABD'de eğitim 
yöneticiliği genellikle lisansüstü düzeyde ele alınmakta, meslekte bir süre 
çalışmış olanların eğitimi daha çok benimsenmektedir. Bu eğitim, daha çok 
eğitim felsefesi,  eğitim sosyolojisi, eğitim tarihi, karşılaştırmalı eğitim vb. 
temel konular; eğitim ve yönetimle ilgili, örgüt ve yönetim kuramları, 
personel yönetimi, eğitim ekonomisi, eğitim planlaması, eğitim hukuku, 
denetim, program geliştirme konuları; iletişim, halkla ilişkiler, liderlik, grup 
davranışı, güdüleme, ölçme-değerlendirme, örgüt ve yönetim sorunları gibi 
yönetsel konular; okul ve bölge eğitim müdürlüğü, denetçilik gibi uzmanlık 
alanları üzerinde olmaktadır (Başar , 1994: 101-104). 

Amaç 
Bu araştırmada eğitim yöneticisinin yetiştirilmesi ve istihdamı ile 

ilgili geliştirilmeye çalışılan bir modelin teorik altyapısının belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 

Önem 
Eğitim yöneticiliği eğitim sisteminin en önemli unsurlarından birisidir. 

Sistemde öğrenenlere istendik davranışı bizzat kazandırması gereken beşeri öğe 
öğretmendir. Bu itibarla öğretmen sistemin bel kemiğini meydana getirir. Ancak 
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öğretmenin fonksiyonunu  ifa  edebilmesi, eğitim etkinliklerinin 
gerçekleşebileceği fiziki  ortama ve bu fiziki  ortamda oluşan örgüt havasına 
bağlı bulunmaktadır. Örgüt havası ise birinci derecede eğitim yöneticilerinin 
en önemlisi olan okul müdürüne bağlıdır. Bütün bu ve buna benzer bir çok 
gerekçe başta okul müdürleri olmak üzere tüm eğitim yöneticilerinin 
yetiştirilmesinin önemini ortaya koymaktadır. 

Yöntem 
Araştırma betimsel yöntemle yapılmış olup, eğitimin yönetimi 

alanında Türk Milli Eğitim Sistemindeki gelişmeler ve dünyadaki gelişmeler 
incelenerek yeni bir model önerisi sunulmaya çalışılmıştır. 

Önerilen Modelin Esasları 
Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi için geliştirilen modeli daha iyi 

tanıyabilmek için öncelikle bu modelin de içinde yer alması düşünülen üst / 
genel ''eğitim yönetimi" modelinden kısaca söz etmek gerekmektedir. 

Bir ülkenin yönetiminin bir bütün olduğu, devlet denen üst sistemin, 
birçok alt sistemin bir sistem bütünlüğü içinde birbiri ile uyumlu olarak 
çalışmasını gerektirdiği tartışmasız bir gerçektir. Bu itibarla eğitim yöneticisi 
yetiştirme modelini ülkenin eğitim sisteminden, eğitim sistemini de ülkenin 
genel yönetiminden bağımsız düşünmek mümkün değildir. 

Önerilen eğitim yöneticisi yetiştirme modelinin içinde yer aldığı " 
Denge Modeli" yerel yönetim ağırlıklı bir yönetim yapılanması içinde 
düşünülmektedir. Zira yerinden yönetim, kararlara katılma, ortak 
sorumluluk, bireysel katkı ve sonuçlardan sorumlu tutulma ilkeleri söz 
konusu olmadan insanların yönetimi benimsemesi zor görülmektedir. Yerel 
yönetim ağırlıklı bir eğitim yapılanmasının özünde bakanlığın merkez 
örgütünün küçültülmesi ile taşra teşkilatının güçlendirilmesi yatmaktadır. 
Denge Modeli'nde ülke, nüfusu  3 milyondan oluşan bölgelere ayrılmakta ve 
her bölge, eğitiminin organizasyonunu kendisi yürütmektedir. Bölgenin 
başında vali yardımcısı statüsünde bir bölge eğitim müdürü bulunmaktadır. 
Bölge eğitim kurulları "BEK" icrai karar alma yetkisi ile donatılmış olarak 
bölgede öğretim programlarından personel istihdamına ve okulların 
finansmanına  kadar tüm eğitim faaliyetlerini  organize etmelidir. Merkezi 
yönetimin fonksiyonu  ise temel ve ortak şartları belirlemek, çalışmaları 
denetlemek, uzmanlık yardımı ve fınansal  destek sağlamak, milli politikaları 
belirlemekle sınırlı olmalıdır. BEK' in oy çokluğu ( bazı hallerde zorunlu 
olarak oy birliği) ile aldığı kararlar bölge eğitim müdürünün onayı ile 
yürürlüğe girmelidir. Bölge Eğitim Müdürü "BEM" Bölge Eğitim Kurulu' 
nda usulüne uygun olarak alınıp onaylanmak üzere kendisine gelen kararları, 
gerekçelerini yazılı olarak belirtmek şartıyla birkez daha görüşülmek üzere 
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geri gönderebilmeli, kararın kuruldan aynen geçmesi durumunda kararı 
aynen kabul etmek zorunda kalmalı, ancak kararın iptali ve yürütmenin 
durdurulması için idari yargıya başvurabilmelidir. Bu kurul, merkezi 
yönetimce belirlenen eğitim yöneticisi yetiştirme programına katılmış, 
başarılı olmuş ve göreve başlamaya hak kazanmış eğitim yöneticileri ile, 
iskeleti merkezi yönetimce belirlenmiş olan bir sözleşme yapmalıdır. Kurul, 
merkezi yönetimin şartlarına ek şartlar koyabilmelidir. 

Denge Modelinin Örgüt Yapısı 

a) Sistemin merkez teşkilatı 

Kısaca "Denge Modeli" diye adlandırdığımız modelde sistemin 
merkez örgütünün görevleri şunlar olmalıdır: 

1. Ulusal eğitim politikasını belirlemek, ülkenin eğitimi için kısa, 
orta ve uzun vadeli planlar yapmak. 

2. Eğitimle ilgili uluslar arası işbirliği ve ilişkileri düzenlemek. 
3. Yurtdışında öğrenim görecek öğrenciler için hangi ülkelerle 

işbir-liği ve ilişki kurulabileceği konusunda ilkeler belirlemek. 
4. Ülke içinde zorunlu eğitim için ülke genelinde önlemler almak, 

fırsat  ve imkan eşitliğinin sağlanması için gerekli önlemleri 
almak. 

5. Ülkenin her yerinde uygulanabilecek iskelet programlar 
oluşturmak. 

6. Eğitim bölgelerinde ihtiyaç duyulan uzmanların yetiştirilmesi ve 
istihdamını sağlamak. 

7. Ülkede geçerli olacak öğretmen yetiştirme politikalarını 
belirlemek. 

8. Ülke genelinde öğretmenin istihdamı ile ilgili genel ilkeleri ve 
öğretmenlerle yapılacak sözleşmelerin iskeletini belirlemek. 

9. Ülkedeki tüm öğretim kurumlarının denetimini yapmak, ekonomik 
yönden geri kalmış bölgedeki okulların finansman  gereksinimini 
karşılamak. 

10. Ülke genelinde sınıf  geçme, sınıf  tekrarı, okullar arasında dikey 
veya yatay geçiş şartlarını belirlemek. 

Milli Eğitim Bakanlığı' nın merkez teşkilatı bu sayılan görevlerden 
başka da bazı 

görevleri yerine getirebilir. Ancak genel bir kural olarak personel, 
atama, nakil, bina inşası, kitap basımı gibi uzmanlık gerektirmeyen ve yerel 
yönetimlerce yerine getirilebilecek iş ve işlemlerle uğraşmamalıdır. Böyle 
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olunca da bugün istihdam ettiği personelin %\ i kadar personelle görevlerini 
yerine getirebilecektir. 

b) Taşra teşkilatı 
b.l) Bölge eğitim müdürlükleri 

Önerilen sistemin taşra teşkilatı ana teşkilat olup yerel halkın 
zorunlu katılımını gerektirmektedir. Bu sistemde esas olan bölgeler ve bölge 
eğitim kurullarıdır. Bölge eğitim kurulları şu üyelerin katılımı ile 
oluşmalıdır. 

1. İlde bulunan her tür ve düzeydeki okulu temsilen bu okullar 
tarafından  seçilen yeterli sayıda okul yöneticisi ve öğretmen. 

2. Her tür ve düzeydeki okulu temsilen bu okulların öğrencileri 
tarafından  seçilen yeteri kadar öğrenci. 

3. Okul aile birliklerinin kendi aralarından seçeceği yeteri kadar 
temsilci. 

4. Yerel yönetimler (belediye ve köyler) tarafından  seçilen yeteri 
kadar üye. 

5. Mecliste grubu bulunan siyasi partileri temsilen birer üye, 
6. Eğitim bölgesinde bulunan sivil toplum kuruluşlarından birer 

üye. 
7. Şartların gerektirdiği başka üyeler. 
8. Öğretmenlerin üye olabileceği meslek kuruluşları. 

Burada bir diğer önemli husus da bu kurullara kimlerin 
seçileceğidir. Daha açık bir ifade  ile bu kurullara seçilebilmek için taşınması 
gereken vasıfların  neler olması gerektiği ile ilgili olarak pek çok şey 
söylenebilir. Ancak bu şartların zaman içinde değişebileceği de tabiidir. 
ABD' de bu tür meclis veya kurullara seçilebilmek için gerekli olan şartlar 
konusunda şunlar söylenmektedir. "Umumiyetle mesleklerinde başarı 
kazanmış, muhakemesi iyi, namuslu, dürüst, işbirliği yapan ve halka hizmet 
ruhu beslemekle tanınmış kimseler aranmalıdır. Bütün şartlar eşit olduğu 
takdirde, okulda çocuğu olan kimseler en iyi üyeler olmaktadır. Ancak 
çocuğu olmayan fakat  önceden mezun olmuş üyeler de mükemmel üye 
olmaktadırlar. Üyelerin mümkün olduğu kadar tahsilli olmaları arzu 
edilebilir bir durumdur. İlkokul, lise ve yüksek okul tahsili olan bir üye, 
ihtimal, böyle bir tahsil rejiminden geçmemiş bir üyeye nispetle, okul 
mekanizması ile eğitim eylemine daha çok aşina olacak ve eğitimin önemi 
hususunda daha çok şevk gösterecektir. Yine bütün şartlar eşit olduğu 
takdirde meslek ve ilgileri eşit olmayan üyeleri seçmek en iyisidir. Meslek 
ve ilgileri aynı olduğu zaman okulların dar bir zihniyetle ve bir sınıfa  tabi 
idare edilmesi tehlikesi vardır (Reeder, 1961: 63). 
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Bölge eğitim kurullarının başında vali yardımcısı düzeyinde bir 
Bölge Eğitim Müdürü bulunmalıdır. Bu Bölge Eğitim Müdürünün atanma 
biçimi için liyakat ve yeterliliği esas alan bir çok şart konabilir. Yine ABD' 
de yapılan bir araştırmada Bölge Eğitim Müdürü olacak olanlarda aranan 
özellikler için şunlar belirlenmiştir. Bu nitelikler toplam 503 puan üzerinden 
değerlendirmeye tabi tutulmuşlardır. 

1. Karakter 413 
2. Maliye ve hesap işlerindeki kabiliyeti 391 
3. İdare ve icra kabiliyeti 383 
4. Şahsiyet 378 
5. Eğitimsel önderlik 361 
6. Beşeri ilişkilerdeki yeterliliği 328 
7. Toplum önderliği 291 
8. Hitabet 201 
9. Kültür 158 
10. Yazarlık 96 
11. Evli ve çocuklu olma 84 
12. Din 47(Reederl961: 24) 

Burada belirtilen nitelikler toplumdan topluma değişiklik göstermesine 
rağmen aynı 

niteliklerin 2000 li yılların Türkiye'sinde de geçerli olduğunu söylemek 
mümkündür. 

Burada üzerinde durulması gerekli bir başka konu da Bölge Eğitim 
Kurulu' nun başında bulunan Bölge Eğitim Müdürü' nün nasıl seçileceği 
veya atanacağıdır. Modelin bu konudaki önerisi, Bölge Eğitim Kurulu'nun 
önereceği ve belli nitelikleri taşıyan adaylar arasından Bölge Valisi'nin 
atama yapmasıdır. Adaylık için duyuru yapılarak başvurular alınabilir. 
Başvurular, bölge eğitim kurulu tarafından  öncelikle bir elemeye tabi tutulur 
ve belirlenen nitelikleri taşımadığı anlaşılan adaylar elendikten sonra kalan 
liste ilan edilir. Bu konu ile ilgili her türlü iş ve işlemler yargı denetimine 
açık olmalıdır. Müdürler vali yardımcısı konumunda olup eğitim ve 
öğretimle ilgili Bölge Eğitim Kurullan'nda alınan kararların uygulama 
yetkisine sahip olmalıdır. Milli politikalarla ilgili bazı kararların valiler 
tarafından  onaylandıktan sonra yürürlüğe girmesi sağlanabilir. Ancak hangi 
tür karar söz konusu olursa olsun tüm karar, uygulama ve işlemlere karşı 
yargı yolu açık tutulmalıdır. 

Bölge Eğitim Müdürlerinin görev süreleri beş yılla sınırlı olmalıdır. 
Ancak bir kez seçilmiş olmak ikinci kez seçilmeye engel olmamalıdır. 
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Böylece başarılı olmuş olan Bölge eğitim Müdürlerinin görevde kalmaları ve 
uzun soluklu projelere imza atmaları sağlanabilir. Buraya kadar olan 
uygulamalarda merkezi yönetimin yetkisi; Bölge Eğitim Müdürü 
olabilmenin ülke genelinde geçerli olacak şartları ile bunların ücretlerinin 
tabanını belirlemek olmalıdır. Bunun dışında kalan hususlar Bölge Eğitim 
Kurulu ile yapılacak sözleşmede yer alacağından merkezi idare bu tür 
konulara müdahale edememelidir. 

b. 2) İlçe teşkilatı 

Taşra teşkilatının ikinci önemli ayağı ilçe teşkilatlarıdır. Son 
dönemlerde, ilçe eğitim teşkilatlarının hiçbir konuda karar yetkisine sahip 
olmadığını bu nedenle kaldırılmaları gerektiğini söyleyenler çoğalmaya 
başlamışsa da öngörülen modelde ilçe milli eğitim müdürlükleri, okullarla 
bölge eğitim müdürlükleri arasında iletişimi sağlayacaklarından varlıklarının 
devamı gerekli görülmektedir. Zira okulların doğrudan bölge eğitim 
müdürlükleri ile ilişkiye girmesi işlemlerin gereğinden fazla  uzamasına 
neden olabilir. Ancak ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yapısı bugünkü 
yapısından farklı  olmalıdır. İlçe milli eğitim müdürlüklerinin temel görevi 
bilgi akışını ve bilgi toplanmasını sağlamak olacağından personeli az 
olmalıdır. Ayrıca İlçe milli eğitim müdürü hariç diğer personel eğitimci 
olmamalıdır. İlçe milli eğitim müdürlerinin atama yolu olarak en uygun 
yolun; önceden merkezi yönetim tarafından  belirlenmiş nitelikleri taşıyıp 
bölge eğitim kuruluna başvuruda bulunan adaylar arasından kurulun 
seçeceği üç adaydan birisinin bölge eğitim müdürü tarafından  atanmasıdır. 
Görev süresi 5 yılı geçmemeli ve ikinci kez atanmamalıdır. 

b.3) Okullar 

Yönetim biçimi ne olursa olsun eğitim sistemlerinin kalbi okullardır. 
Bir ülkenin eğitim sisteminin başarısı, sonuçta o sistemde yer alan okullarda 
verilen eğitim hizmetlerinin toplamının bir bileşkesi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu açıdan okulların işleyişi son derece önemlidir. Zaten 
modelin adının "Denge modeli" olmasının nedeni de eğitim ve yönetimle 
ilgili tüm teoriler arasında bir dengenin gözetiliyor olmasıdır. 

Okullar, temel prensip olarak "Okul Yönetim Kurulları" tarafından 
yönetilmektedir. Okul yönetim kurulları, bölge eğitim kullarında bulunan 
üyelerin yerel temsilcilerinden oluşmalıdır. Doğal olarak bölge eğitim 
kurullarında yer alan siyasi parti temsilcileri ile benzeri temsilciler bu 
kurulda bulunmayacaktır. Okul yönetim kurulları için değişik ülkelerde 
uygulanan "Okul Mütevelli Heyetleri" iyi birer örnek olabilir. Bu kurulun 
temel görevleri şunlar olabilir. 
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1. Okulun yöneticisi olmak için başvuran adaylar arasından 
belirlenen nitelikleri taşımadığı anlaşılanları ayırmak (okul 
yöneticisi olabilmek için gerekli olan temel şartlar merkezi 
yönetim tarafından  ülke geneli için belirlenir. Diğer şartlar ise 
bölge eğitim kurulları tarafından  tespit edilir.) 

2. Okul müdürü ile yapılacak sözleşmeyi düzenlemek ve kesin 
onay için bölge eğitim kuruluna göndermek. 

3. Okul müdürü tarafından  seçilen ve Okul İdare Kuruluna 
önerilen öğretmenlerle sözleşme yapmak. 

4. Programlar için Bölge Eğitim Kuruluna önerilerde bulunmak. 
5. Okulun yıllık ücretini belirlemek, bu ücretin nasıl ödeneceğini 

kurala bağlamak ve ücret ödeyemeyecek durumdaki öğrencilerin 
ücretleri için merkezi yönetime başvuruda bulunmak. 

6. Okulun tüm ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm 
önlemleri almak, gerekli iş ve işlemleri zamanında yapmak. 

7. İdari davalarda okulu temsil etmek ve okulun hukukunu 
korumak. 

Eğitim Yöneticisinin Yetiştirilmesi 

Genelde eğitimin, özel olarak da eğitim yöneticilerinin 
yetiştirilmesinin planlanmasında şu sorunlarla karşılaşılması beklenebilir. 

1. Eğitim sisteminin ve onu oluşturan alt sistemlerin amaç ve 
görevlerinin öncelik sırasını belirlemek . 

2. Bu amaç ve görevlerin gerçekleşmesi için izlenecek yolları 
belirlemek. 

3. Ulusal veya yerel kaynakların ne kadarının hangi kalem ve 
alanlardan kesilip eğitime ayrılacağına karar vermek. 

4. Eğitimin finansmanına  kimlerin hangi oranlarda katılacağına 
karar vermek. 

5. Eğitime ayrılan kaynakların eğitim kademeleri arasında nasıl 
bölüşttirüleceğine karar vermek. 

Eğitimcilerle iktisatçıların uzun soluklu tartışmaları sonucunda 
yukarıda belirtilen konularda varılan kararlar, sonuç olarak zorunlu 
öğretimin ötesinde toplumun talep ettiği alanda talep ettiği kadar eğitim 
sunmayı öngören "toplumsal istem yaklaşımı", devletin gerek duyduğu 
alanlarda gerek duyduğu kadar insanı, gerek duyduğu süre eğitmesini esas 
alan "insan gücü yaklaşımı" ve eğitimde hangi alandan ne kadar verim 
sağlanıyorsa o alana verimi oranında ağırlık verilmesi gerektiğini savunan 
"verim oranı" yaklaşımlarından birine karar verilmek suretiyle uygulamaya 
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konmaktadır (Coombs, 1973). Bu yaklaşımlardan her birisinin olumlu ve 
olumsuz yanlarının bulunabileceği doğaldır. Denge Modelinde tüm bu 
modeller arasında belli bir denge kuran ve ayrıca Devleti ihmal etmeyen 
ancak bireyi önceleyen bir yaklaşım benimsenmektedir. Örneğin tüm 
personel sözleşmeli çalıştırılır ancak ilke olarak ömür boyu istihdam esastır 
(Japon Modeli). Öğrenim ilke olarak tüm kademelerde paralıdır. Ancak 
sosyal devlet ilkesinin gerekleri de ihmal edilmez ve maddi olanakları 
yetersiz olanların eğitim giderleri devletçe karşılanır. 

Bir cümle ile özetlemek gerekirse Denge Modeli birey / toplum/ 
devlet/ olguları arasında makul dengenin oluşturulmaya çalışıldığı bir 
modeldir. 

Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesinde öncelikle karar verilmesi 
gerekli olan ilk konu, bu yöneticilerin temin edileceği havuzun 
belirlenmesidir. Bu kaynağın belirlenmesi, birçok başka gerekçe yanında 
eğitim yöneticisinden nelerin beklendiğinin de ip uçlarını verir. Eğitim 
yöneticiliği için iki havuzdan söz edilebilir. Bu havuzlardan biri eğitimci 
personel / öğretmen havuzudur. Diğeri ise sivil havuzdur. Sivil havuzdan 
kastedilen, yönetim alanında belli bir düzey kredi tutarında ders almış 
olanlardan, kısaca kamu yöneticisi adaylarından değişik yollarla seçilenlere 
sonradan eğitim formasyonu  kazandırmak suretiyle eğitim yöneticisi 
yetiştirme yoludur. İkinci bir yol ise ülkenin öğretmen havuzundan değişik 
yol ve yöntemler kullanılarak seçilmiş olan eğitimcilere yönetim formasyonu 
verilmek suretiyle eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesidir. " Denge modeli" 
nde benimsenen yol ikincisidir. Yani ülkenin öğretmen havuzundan seçilen 
adayların yönetici olarak yetiştirilmesidir. Ülkenin öğretmen yetiştirme 
düzeni ile eğitim yöneticisi yetiştirme süreci birbiri ile son derece ilişkili 
olarak yürümektedir. Bunun için öncelikle öğretmen yetiştirme modeli 
üzerinde kısaca durularak, arkasından yönetici yetiştirme konusu ele 
alınacaktır. 

Denge modelinin eğitim yöneticisi yetiştirme yönteminde öngörülen 
yapılanma ile bugünkü öğretmen liseleri uygulaması kısmen örtüşmekte ve 
modele hazır bir alt yapı sunma yönünden avantaj sağlamaktadır. Ancak 
denge modelindeki yapılanmada öğretmen liseleri, ilköğretimin dördüncü 
sınıfından  itibaren yönlendirilmek suretiyle sayısal yetenek, sözel yetenek, 
devinsel yetenek ve genel yetenek şeklinde bölümlendirilen sınıflardan 
genel yetenek bölümünün devamı olarak oluşturulmuş orta kademe okulları 
olarak işlev görmelidirler. Bu liselerle ilgili bir başka ilke ise, bunları bitiren 
her öğrencinin mutlaka bir eğitim fakültesine  gidebilmesinin şart 
olmadığıdır. Merkezi yönetim, eğitim fakültelerine  hangi öğrencilerin 
gidemeyeceğini belirlemeli, eğitim fakültelerine  giriş şartlarını ise her 
üniversitenin kendisi tespit etmelidir. Bu itibarla, öğretmen liselerini bitiren 
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öğrenciler öncelikle üst öğrenimleri için bir eleme / kategorilere ayırma 
sınavına katılacak, bu sınavın sonuçlarının %40' ı ile okul başarı puanının 
(mezuniyet ortalaması) % 60'ının toplamı ile sıralamaya tabi tutulacaklardır. 
Öğrencilerin eğitim fakültelerine  girişinde bu sıralama belirleyici olmalı, 
ancak yukarıda da açıklandığı üzere devletçe belirlenen asgari şartların ötesi 
eğitim fakülteleri  tarafından  belirlenmelidir. Sonuç olarak öğretmen lisesini 
bitiren her öğrencinin eğitim fakültesine  gidemeyeceği söylenebilir. 

Yukarıda açıklandığı gibi Eğitim Fakültelerine girişte yapılacak 
eleme / kategorileme sınavına ek olarak, öğrencinin beden zihin ve duygu 
yönünden hiçbir eksikliğinin olmadığının anlaşılması gerekmektedir. 
Psikolojik veya fiziki  yönden eksiklikleri olan, veya sonradan bu duruma 
düşen öğretmenlerin/öğretmen adaylarının bu meslekte tutulması doğru 
değildir. Şüphesiz yüksek öğretim bu kapsamın dışında tutulabilir. Kural 
olarak öğretmen liselerinden eğitim fakültelerine  geçiş tamamen okuldaki 
başarı ile ilişkilendirilmelidir. Belli bir düzeyin üzerinde başarılı olan beden 
ve psikolojik yönden eksikliği olmayan öğretmen adayları eğitim 
fakültelerine  kayıt yaptırabilmelidir 

Adayın hangi eğitim fakültesine  kayıt yaptıracağına öğretmen 
lisesinde başarılı olduğu alanlara bakılarak karar verilmelidir. Bu noktada 
gerektiğinde ek bir sınav da yapılabilir. Eğitim fakültelerinin  ilk sınıflarında 
ortak dersler okutulmalı sınıflar  yükseldikçe alana yönelme belirginleş-
melidir. Ayrıca fakültelerin  herhangi bir sınıfından  diğer fakültelere  geçiş 
her zaman mümkün olmalıdır. Ancak bu durumda her alan için önceden 
belirlenmiş olan kredilerin alınması zorunlu olmalıdır. Yani aday şartlarının, 
konabilecek diğer şartlara uyması durumunda, gerektiğinde doğabilecek yıl 
fazlalığını  okumayı da göze alarak fakülteler  arasında geçiş yapılabilmelidir. 

Eğitim fakültelerinin  öğretmen yetiştiren bölümlerinin her hangi bir 
sınıfında  okurken yine herhangi bir gerekçe ile öğretmen olmasında sakınca 
görülen öğretmen adayları eğitim fakültelerinin,  planlama, ekonomi, eğitim 
teknolojileri ve program geliştirme gibi bölümlere kaydırılmalı, bu bölümler 
için gerekli olan krediyi aldıktan sonra o alanda yetiştirilmeli ve istihdam 
edilmelidir. 

Kural olarak tüm öğretmenler sözleşmeli çalıştırılmalı, ancak 
sözleşmenin asgari şartları merkezi yönetimce ülke genelinde geçerli olacak 
şekilde ortak olarak hazırlanmalıdır. 

Eğitim yöneticiliğinin ilk adımı "ilk öğretim okulu müdürlüğü" 
olarak belirlenmelidir. Bu kademenin altında yapılan örneğin "müdür yetkili 
öğretmenlik" veya "sınıf  okutan müdürlük", "müdür baş yardımcılığı" ve 
"müdür yardımcılığı" gibi statüler kazanılmış değil edinilmiş statüler olarak 
denkler arasındaki seçimlerde tercih nedeni olmalıdır. Kural olarak bir 
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okulda göreve başlayan okul müdürü, çalışmak istediği müdür yardımcısını 
kendisi seçebilmelidir. Bu seçimde müdür, belli şartları taşıyan (örneğin en 
az beş yıllık başarılı öğretmenlik yapmış olmak gibi) öğretmenlerden 
dilediğini okulunda müdür yardımcısı olması için teklif  edebilmelidir. 
Okulun başarısından kendisi sorumlu olduğu için yardımcı veya 
yardımcılarını seçebilme her müdürün hakkı olmalıdır. 

Eğitim yöneticiliğinin ilk basamağı olan ilköğretim okulu müdürlüğü 
için, mesleğinde en az iyi düzeyde başarı göstermiş ve fiilen  yine en az beş 
yıl öğretmenlik yapmış olan adaylar arasından Lisansüstü Eğitim "LES" 
sınavına katılan ve bu sınavdan asgari 50 puan alıp yetenek sınavını da 
kazananlar yönetim bilimlerinde yüksek lisansa alınmalıdır. 

Bu aşamada yüksek lisansa alınan yönetici adayları ücretli izinli 
sayılmalı ve tüm özlük hakları daha önce görev yaptığı okuldan organize 
edilmek üzere merkezi hükümetçe sağlanmalı, maaş ve ücreti de yine 
merkezi hükümetçe karşılanmalıdır. Önerilen Denge Modeli'nde normalde 
eğitimin finansmanı  yerel vergi ve bütçelerle karşılanacak olmasına rağmen 
eğitimin kalitesini ve eğitimdeki verimliliği artırmak için yapılacak 
çalışmalara merkezi idare bu ve benzeri yollarla destek sağlamalıdır. Ancak 
en çok beş dönem sonunda mezun olamayan yönetici adaylarından, 
kendisine ödenen bu ücretler geri tahsil edilmelidir. Beşinci dönemin 
sonunda mezun olmayan adaylara, müdür yardımcılığı atamalarında öncelik 
tanınmalı, kısaca alınan fazladan  eğitim hiçbir suretle karşılıksız kalmamalı, 
bedeli merkezi idarece karşılanmak üzere uygun bir fark  öğretmenin maaşına 
yansıtılmalıdır. 

Yüksek lisansını başarı ile tamamlayan yönetici adaylarından daha 
önce en az 3 yıl müdür yardımcılığı yapmış olanlar doğrudan "C" tipi bir 
okulun müdürlüğüne başvurma hakkı kazanmalıdır. Ancak daha önce müdür 
yardımcılığı yapmamış olan yönetici adaylarının sistemi tanımaları ve 
teoride öğrendikleri ile gerçeği karşılaştırabilmeleri için bir yıl süre ile belli 
özellikleri olan bir okulda müdür yardımcılığı yapmalıdır. Adayın müdür 
yardımcılığı yaptığı bir yıl boyunca yüksek lisansını tamamladığı enstitü ile 
ilişkisi devam etmelidir. Bu dönem tez dönemleri ile birlikte de 
düşünülebilmelidir. Bu dönemi başarı ile tamamlayan yönetici adayı, görev 
yapmayı düşündüğü bölgedeki Bölge Eğitim Kurulu' na başvurmalıdır. 
BEK, adaya bölgesinde çalışabileceği "C" tipi okulları göstermeli, aday, bu 
okulları gezmeli, görmeli ve incelemeli, okulların Okul Yönetimi Kurulları 
ile görüşmeli, bir okulun Okul Yönetim Kurulu ile mutabakat sağlayan 
yönetici, o bölgenin Bölge Eğitim Kurulu' na gelmeli, iskeleti merkezi 
yönetimce belirlenmiş olan bir sözleşme esas alınarak ve gerektiğinde bu 
sözleşmeye ek maddeler ekleyerek sözleşme yapmalıdır. 
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Okul Yönetim Kurulları, yukarıda önerildiği çerçeve kapsamında, 
okulun bulunduğu yerleşim biriminin yöneticisi veya bir temsilcisinin 
başkanlığında okul aile birliğince seçilmiş üç üye, öğretmenleri temsilen en 
az 2 en fazla  5 üye, sivil toplum örgütlerini temsilen yeteri kadar üye ve 
öğrenci temsilcilerinden oluşmalıdır. OYK'lar okulun finansmanını  temin ve 
personelle yapılan sözleşmelerde görüş belirtme gibi işlevleri yerine 
getirmelidir. Yöneticilerin Bölge Eğitim Kurulları ile yapacağı sözleşmenin 
süresi en çok üç yıl olmalı, aynı okulda çalışma süresi ise 6 yıl ile sınırlı 
olmalıdır. Sözleşmeler hiçbir tarafa  %100 güvence sağlamamalı, çalışan için 
başarılı olmak, OYK'ler için ise mükellefiyetleri  yerine getirmek 
zorunluluğu bulunmalıdır. Sözleşmelerden doğan anlaşmazlıklar öncelikle 
Bölge Eğitim Kurulu bünyesinde oluşturulan tahkim komisyonunda 
çözülmeli, burada çözümlenemeyen sorunlar idari yargıdan çözüme 
kavuşturulmalıdır. Doğal olarak sözleşmelerin adli yargıya giren yönlerinin 
çözüm yeri adli yargı mercileri olacaktır. Okul yöneticisinin başarısı okulun 
sistem içindeki genel başarı düzeyi de dikkate alınmak suretiyle "okul 
yönetim kurulu" nun değerlendirmesi %50 ağırlıkta olmak üzere merkezi 
yönetimin müfettişlerince  belirlenmeli, bu belirleme sonucunda yönetici için 
şu yollardan birisi geçerli olmalıdır. 

1. Müdürün çalışmaları başarılı ise ve kendisi okuldaki sözleşme süresi 
olan üç yılı tamamlamış ise; 

a) Aynı okulun okul yönetim kurulunun olumlu görüşünü alarak 
bölge eğitim kurulu ile yeniden ve ikinci üç yıl için sözleşme 
yapmak, 

b) Bir başka bölgede bulunan yine "C" tipi bir okulun yöneticiliği 
için yeni bölgenin "BYK" ile sözleşme yapmak, 

c) "C" tipi okul müdürlüğündeki süresi altı yılı (iki sözleşme 
dönemini) tamamlamışsa "B" tipi bir okulun yöneticiliğine 
başvurmak ve uygun bir okul için sözleşme imzalamak, 

d) Eğitim Fakültelerinde öğretim görevlisi olarak görev yapmak 
için üniversitelere başvurmak, Üniversitede öğretim görevliliğini 
sürdürürken doktoraya devam etmek, haklarına sahip olmalıdır. 

2. Yöneticinin başarısı "orta" düzeyde ise; 

a) Asgari üç aylık bir hizmetiçi eğitim alması sonrası yine "C" tipi 
bir okulda görev yapmak için sözleşme yapmak, 

b) "B" tipi (daha üst kademe okul) bir okulda müdür yardımcısı 
olarak görev talebinde bulunmak, 

c) Yöneticilikte yeterli performansı  gösteremeyen yöneticiler 6 
aylık bir hizmetiçi eğitim aldıktan sonra bölge eğitim kurulu 
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bünyesinde eğitim uzmanı veya tahkim kurulu üyesi olarak 
görevlendirilmelidir. 

Başarılı olan okul yöneticileri "A" düzeyindeki bir okulda da altı yıl 
süre ile yöneticilik yaptıktan sonra dilerlerse öğretmen liselerinde uzman 
danışman olarak ek görev alabilmeli ve uygulama derslerini verebilmelidirler. 

Yine genel bir kural olarak herhangi bir işte olması gerektiği gibi 
eğitim yöneticiliğinde de görevde kalmanın en belirgin garantisi başarılı 
olmak olmalıdır. Belli bir başarı düzeyini yakalayamayan yöneticilerin 
yönetimde kalmaları mümkün olmamalıdır. Ancak bu yöneticilerin gerekirse 
ek bir eğitim almaları halinde uzman/danışman olarak istihdam edilmeleri 
sağlanmalıdır. 

Bir kurumda/okulda göreve başlayan bir yönetici, öncelikle birlikte 
çalışacağı yardımcıları seçme hakkına sahip olmalıdır. Seçecek olduğu 
yardımcısının 5 yıllık fiili  öğretmenlik yapmış olma dışındaki niteliklerini 
belirleme konusunda yöneticinin tercih ve takdiri belirleyici olmalıdır. 

Öğrenci sayısı 1500'ün üzerinde olan veya döner sermayesi bulunan 
okul ve kurumlardan (A tipi okullar) başlamak üzere okulların fiziki  alt 
yapısının, daha açık bir ifade  ile işletmecilik yönünün idaresi için okullarda 
birer "okul işletmecisi" görevlendirilmelidir. Bu işletmeciler üniversitelerin 
iktisat-işletme veya kamu yönetimi bölümü mezunları arasından seçilmeli, 
seçilme için gerekli olan şartlar zamana ve ihtiyaçlara göre belirlenmelidir. 
Bu yöneticiler sadece okulların işletmecilik yönünden sorumlu olmalı 
eğitim-öğretim işleri veya öğretmenlerle ilgilenmemelidir. Bu yönetici ile 
okuldaki eğitim yöneticisi arasında ast-üst ilişkisi olmamalı her birinin görev 
tanımları ayrı ayrı belirlenmeli ve birlikte/yanyana çalışmaları sağlanmalıdır. 
İşletmeci okul müdürlerinin bir okuldaki çalışma süresi, eğitim 
yöneticisinden farklı  olarak en çok 10 yılla sınırlandırılmalı, bu dönemde de 
en çok beş yıllık sözleşmelerle çalışmalıdır. Bu yönetici kadrosunda görev 
alıp 5 yıl süre ile bu görevi başarılı bir şekilde yürütenlerden dileyenler veya 
belli kriterlerle seçilenler, eğitim bilimlerinde yüksek lisans yapma koşulu 
ile yüksek lisanstan sonra bir yıl müdür yardımcılığı yaptıktan sonra "C" tipi 
bir okulun yöneticiliğine atanabilmelidir. 

İlköğretim okulu yöneticiliğinin ilk üç yılında başarılı olan eğitim 
yöneticileri yukarıda açıklandığı üzere iki yoldan birisini tercih etmek 
suretiyle yoluna devam etmelidir. Bu yollardan birincisi yönetim 
kademelerinde yükselme yoludur. Bu da "C" tipi okul müdürlüğünden "B" tipi 
okul veya kurum müdürlüğüne, 3 yıl sonra da "A" tipi yani işletmecisi bulunan 
bir okulun müdürlüğüne atanma şeklinde olmalıdır. "A" tipi okul müdürlüğüne 
atanan bir yönetici 3 yıl görev yaptıktan sonra dilerse eğitim uzmanlığına 
ayrılmalı, dilerse aynı kurumda kalmalı veya idari kademelerden ikincisi olan 

80 



şube müdürlüğüne geçebilmelidir. Bu noktadan sonraki yükselmelerde liyakat 
esas olmalıdır. Ayrıca "öğrenen örgüt" ve "sürekli eğitim" ilkeleri gereği her 
personel gibi okul müdürü de bedelini kendisi ödemek koşulu ile her yıl bir 
veya birkaç konuda hizmetiçi eğitim almak zorunda olmalıdır. Ancak yönetici 
talep eden ve bulmakta güçlük çeken Bölge Eğitim Kurulları yönetici 
bulabilmek için bu kursların bedelini kendisi ödeyebilmelidir. 

Sonuç 

Mevcut sistemde, eğitim yönetimi açısından sorun olduğu genel 
kabul görmektedir. Bunun içindir ki uygulanmakta olan eğitim yöneticiliği 
atama esaslarına değişimler getirilmekte, çağcıl gelişmeler kapsamında 
Toplam Kalite Yönetimi içerikli arayışlara değer verilmektedir. Eğitim 
Yönetimi konusundaki bu duyarlılığın genişleyerek eğitim sisteminin 
genelinde ele alınması ve yerel yönetim ağırlıklı yeni bir modelin dünya 
gerçekleriyle örtiişecek tarzda sisteme entegre edilmesinde önerilen 
modelden istifade  edilebilir. 
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OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜ GELİŞTİRME PROGRAMLARI 

Yrd.Doç.Dr.  Hasan  ARSLAN 

Eğitimin üst sistemleri ile alt sistemleri arasında yaşamsal bir rol 
oynayan okul müdürlüğünün önemi gelişmiş ülkelerde büyük bir önemle 
algılanırken, gelişmekte olan ülkelerde bu önemlilik yeterince 
anlaşılamamıştır. Bu amaçla gelişmiş ülkelerde gerek okul müdürlerinin 
seçiminde ve gerekse yetiştirilmesinde son derece hassas davranılmakta, 
ckul müdürlüğüne atanmada aranan ölçütler, bölge eğitim yöneticilerinde ve 
öğretmenlerde arananlardan daha fazla  olmaktadır. 

Okul müdürlüğüne atanmada aranan yüksek ölçütler, atanmadan 
veya seçilmeden hemen sonra geliştirme ve yetiştirme programları olarak 
devam etmektedir. Bu programlar Amerika'da ya üniversitelerin hazırladığı 
ya eyalet ile üniversitenin ortaklaşa hazırladığı ya da profesyonel  mesleki 
derneklerin hazırladığı programlardan oluşmaktadır. Mesleğe atanmada 
aranan yüksek ölçütler, okul müdürlerinin o mesleği ömür boyu sürdürmeleri 
için yeterli görülmemektedir. Okul müdürleri kendi alanlarında meydana 
gelen değişimleri yakından takip etme ve kendilerini geliştirme 
zorunluluğunu hissetmektedirler. 

Okul müdürlerinin yetiştirilmesinde ve geliştirilmesinde uygulanılan 
modeller ve sunulan programlar iki temel alan üzerinde yoğunlaşmaktadır. 
Bu alanlardan birincisi, okul müdürlerine liderlik eğitiminin verilmesidir. 
İkincisi ise, okul müdürlerinin okul işletmesinin yönetimi konusunda 
yetiştirilmeleridir. Okullar devlete bağlı kurumlar olarak görülmekten 
ziyade, bağımsız karar verme gücüne sahip kurumlar veya işletmeler olarak 
algılanmaktadır (McCarthy, 1999). Okul müdürlüğünü geliştirme 
programlarında vazgeçilmez ortak payda stratejik planlama olmaktadır. 
Stratejik planlama okul müdürlerinin en önemli sorumluluklarından biri 
olarak görülmekte ve bölge eğitim deneticileri tarafından  okul müdürlerinde 
aranan öncelikler arasında yer almaktadır. 

Bu çalışmada, okul müdürlerine liderlik eğitiminin verilmesinin 
önemi tartışıldıktan sonra, okul müdürlerinin niçin 'okul işletmesinin 
yönetimi' konusunda eğitim almaları gerektiği tartışılacaktır. Okul 
müdürlerinin sahip olması gerekenler ile sahip oldukları nitelikler 
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karşılaştırılacaktır. Çalışmanın sonunda okul müdürlüğünü geliştirme 
konusunda yapılması gerekenler tartışmaya sunulacak ve geliştirme için 
önerilerde bulunulacaktır. 

Demokrasi, insanların bir takım toplumsal sorunlarını ve 
politikalarını kolayca tartıştığı ve yönetilenlerin yönetenleri oy verme 
yoluyla seçme hakkı olduğu bir sistem olarak tanımlanır. Bu etkinlikler 
gerçekten sağlıklı bir demokrasinin önemli öğeleridir. Ancak bu dışsal 
davranışların çoğu, içsel koşulların yokluğunda gerekli olan davranışa 
dönüşemezler (Langemann, 1988). Bu içsel koşullar; demokratik devletin 
nasıl işlevsel olarak çalıştığının anlaşılması, böyle bir devlet anlayışının 
altında bireysel sorumlulukların kavranması ve demokrasinin kurum ve 
kuruluşlarına etkili bir katılımcı olarak katılma isteğinin uyanmasıdır. Diğer 
bir ifadeyle,  demokratik davranış, kişilerin kesin bir bilgiye, anlayışa, inanışa 
ve değere sahip olduğu ortamlarda gerçekleşir. Bu içsel ve dışsal nitelikler, 
eğitim kurumlarının beslemesi gereken davranış biçimleridir. Bu nitelikler, 
okul yöneticilerinin sorumluluk alanları içine düşmektedir. Okul 
yöneticilerinin çalışanlarına bu nitelikleri kazandırılabilmeleri için bir eğitim 
ortamı oluşturmaları gerekmektedir. 

Görüldüğü kadarıyla Türk demokrasisinde ve toplumumuzun sivil 
yaşamında sorun olan bir çok problem, ülkemizde yaşanan liderlik 
problemlerinden kaynaklanmaktadır. Yalnızca ülkeyi yöneten, seçimle gelen 
liderlerden değil, küçük ve büyük olmak üzere sayısız kurum ve kuruluşların 
yönetiminde pozitif  değişimlere yol açabilme yeteneğine sahip liderlere 
sahip olamama, bu tip liderleri yetiştirememe ve yetişmiş olanlara sahip 
olamama da, toplumsal sorunların çözümünde en büyük eksikliğimizdir 
(Arslan, 2000). Bir lider-sahip olduğu pozisyona bakmaksızın- toplumda 
sosyal değişmeye hizmet eder. Bu bağlamda her bir öğrenci, öğretim 
görevlisi, okul müdürü veya memur, potansiyel olarak bir liderdir ve 
toplumsal yenilenmeye hizmet eden bir kişidir. Bu işlevde okul müdürlerinin 
sorumluluğu, yalnızca kendilerinin liderlik unsurlarına sahip olmalarıyla 
sınırlı kalmıyor, toplumsal değişime katkıda bulunacak geleceğin liderlerinin 
yetiştirilmesi için gerekli olan eğitim ortamının oluşturulması da gerekli 
kılıyor. 

Okul müdürleri paylaşılmış yönetim süreçlerini bütünleştirici bir kişi 
olarak tanımlanmaktadırlar (Smylie ve Crowson, 1993). Bunun yanında okul 
müdürlerinin yalnızca kurumsal çerçeveye, amaçlara ve yönetmeliklere bağlı 
kalmamaları veya başka bir değişle onların esiri olmamaları gerekmektedir. 
Çevreden ve değişimden kaynaklanan talepleri de karşılamaları 
gerekmektedir. Eğitim talebi değişmiştir, çünkü bireysel eğitim talebi ortaya 
çıkmıştır ve devletin tek merkezden sağlamaya çalıştığı standart eğitim 
yaklaşımı, bu beklentileri ve talepleri karşılayamamaktadır. Öğretme ve 



öğrenme süreçlerinde, çok çeşitli okul görevlerinde, bütünleştirici, 
örgütleyici ve eşgüdümleyici rolünü oynamak okul müdürünün 
sorumluluklarının içine düşmektedir. Okul müdürlerinin güçlü okulları 
yaratacak ve toplumsal değişmeyi canlandıracak niteliklere sahip olmaları 
gerekmektedir. Onların yalnızca öğretmenlerin ve dolayısıyla öğrencilerin 
içindeki varolan potansiyeli harekete geçiren kişiler değil, aynı zamanda 
veliler yoluyla toplumda sosyal değişime öncelik edecek olan 'değişimin' 
aktörleri olmaları gerekmektedir. Bu kadar önemli rolleri oynaması gereken 
okul müdürlerinin sorumlulukları, bu rolleri yerlerine getirmede tesadüfe 
bırakılmamalıdır. Bu yüzden okul müdürlüğüne atanmadan önce, bu kişilere 
son derece ciddi bir eğitim liderliği eğitimi verilmesi gerekmektedir. Şu an 
okul müdürlüğü rolünü oynamakta olan okul müdürlerinin ise, planlı, 
programlı ve amaca hizmet edecek olan küçük gruplar halinde gerçek amaca 
hizmet eden kurslar almaları gerekmektedir. 

Leithwood ve onun çalışma arkadaşları (1993) okul içi süreçlerde ve 
okuldan elde edilecek çıktılar üzerinde bir eğitim liderinin sahip olması 
gereken yeteneklerin çeşitleri üzerinde çalıştılar. Onların çalışmalarında 
transformational  liderin sahip olması gereken özellikler şunlardır: Vizyon 
sahibi olma, model olma,grup amaçlarını destekleme, bireysel destek 
sağlama, yüksek beklentiler sergileme, olayların gidişinden geleceği görme, 
özürsüz bir yönetim sağlama. 

Okul müdürünün sahip olduğu liderliklerinin varlığı özellikleri veya 
bu özelliklerin bulunmaması, öğretmenlerin, ders programlarının 
yürütülmesinin, öğretimin ve öğrencilerin üzerinde son derece önemdir 
(Leithwood et ali., 1993). 

Katılımcıların güçlendirildiği, teşvik edildiği ve yenilik ile değişimin 
benimsendiği yeniden yapılandırılmış okullar, Rallis ve Godring (1993) 
tarafından  'dinamik okullar' olarak tanımlanmaktadır. Bu yazarlar geleneksel 
okullardan farklı  olan bu dinamik okullarda, yaklaşımın oldukça farklı 
olduğunu ileri sürmektedirler ve modeli 'school-based accountability model 
for  dynamic schools' olarak tanımlanmaktadırlar. Bu dinamik modelde okul 
müdürünün oynadığı rollerde ne derece başarılı olduğunu ya da olmadığını 
değerlendirmede aşağıdaki sorulara yanıt verilmesi gerekmektedir: 

* Okulun ne yapmak istediğini okul çevresi anlıyor mu? 
* Okulda nasıl bir karar verme yapısı kurulmuş durumdadır ? 
* Çalışanlara profesyonel  büyüme için ne çeşit fırsatlar  verilmektedir ? 
* Okulda çalışanlar ve okul çevresi, okulda karar sürecine katılım 

hakkında neler hissetmektedir ? 
* Öğrenciler, etkili olarak tartışma yönetimini ele alabiliyorlar mı ? 
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Şimdi sizlere okul işletmesinin yönetiminin niçin önemsendiğini ve 
niçin yetiştirme programlarına konulduğunu tarihsel olarak kısaca 
açıklamaya çalışacağım. Okul müdürlerini yetiştirme programlarında 'okul 
işletmesinin yönetimi'nin ön plana çıkması, okulun eğitimsel işlevini geri 
plana atmak veya önemsememek anlamına gelmemektedir. Aksine eğitimsel 
etkinliklerin daha etkin ve verimli olabilmesi için, eğitim ve öğretimde daha 
uygun bir ortamın yaratılmasının sağlanmasıdır. 

Okul işletmesinin yönetimi kavramı, göreceli olarak yeni bir 
kavramdır. İlk defa  Buffalo,  New York (1837), Louisville, Kentucky (1839) 
ve Clevend, Ohio (1841) şehirlerinde muhakeme edilmiş ve denetçiler bu 
alanda eğitilmeye başlanmıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren okulun 
bir işletme gibi yönetimi anlayışı iyice kabul görmüş ve uygulanmaya 
başlanmıştır. Bizde, okulun bir işletme gibi yönetilmesi bakış açısı 
teorisyenlerin bir kısmı tarafından  benimsense de, bakanlık düzeyinde henüz 
doğrudan onaylanmış bir yaklaşım değildir. Bugün çeşitli tartışmalarla 
uygulanılmaya çalışılan TKY (Toplam Kalite Yaklaşımı) kısmen bu alanı 
içine alsa da, çalışma alanının yumuşak zeminini oluşturmaktadır. Bunun 
yanında her ne kadar bu yaklaşım henüz ülkemizde teorik ve operasyonel 
temele henüz oturmasa da, alanın uygulayıcısı olan bazı okul müdürleri, 
toplumsal talep ve gereksinimleri karşılamak amacıyla, diğer okul 
yöneticilerinden farklılıklar  göstermektedirler. Bazı okul müdürleri çevresel 
kaynakları kurumun yararına uygun bir şekilde kullanma yaratıcılığını 
göstermektedirler (Açıkalın, 1999). Alanın teorik temelleri hakkında gerekli 
bilgi birikimi olmadan, okulu bir işletme yönetir gibi yönetmeye 
çalışmaktadırlar. Çok güzel örneklerinin yanında, çevre ile okul ilşkisinin 
gerginleştiği durumlar da söz konusu olmaktadır. Bunun başlıca nedeni 
uygulama mantığının okul müdürü tarafından  irdelenememesi ve 
uygulamanın okul çevresi tarafından  anlaşılamamasıdır. 

Toplumumuz, çağın gereği olarak sürekli değişmekte ve dinamiğini 
artırmaktadır. Sosyal talepler, sosyal yenilenmeyi ve yatırımları harekete 
geçirmektedir. Sosyal yenilenme ve yatırımlar, ulusların ekenomik 
zenginliği ile parelel olduğu ve aynı zamanda kültürel bir olgu olduğundan 
ulusların zenginliği ile paralel olarak açıklanmaktadır. 

Okul işletmesinin yönetimi alanında rollerin olgunlaşma seviyesi, 
Katz'in 'taxonomy'sindeki etkili bir yönetici bilgisini takip etmektedir. 
Katz'in geliştirdiği düşüncede, bir yöneticinin görevleri; teknik, insancıl ve 
kavramsal yetenekler olarak analiz edilmiştir. 

Teknik olarak yönlendirilmiş seviyedeki roller, bütçe konusunda, 
satın almada, muhasebede, binaların bakımında (maintenance) ve 
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işletilmesinde, ulaştırma ve taşımada ve yiyecek servislerinin sağlanmasında 
okul işletmesinin yöneticisinin yetenekleri sınırları içine düşmektedir. 

İnsancıl yetenekler alanında, profesyonel  olmuş biri olarak 
algılanmaktadır. Bu seviyede yönetici, bireysel ve grupsal önerilerin ve 
kararların uygulayıcısı durumundadır. 

Okul işletmesi rolünün olgunlaşmasının en yüksek seviyesi Katz 
tarafından  'kavramsal yetenekler' olarak tanımlanmıştır. Bu rolü yerine 
getirmede en etkin nitelikler; planlama, politika geliştirme ve yürürlüğe 
koymadır. Planlamanın gereği, politika geliştirmenin ve yürürlüğe koymanın 
ön koşuludur. Varılması düşünülen politik amaçlar olmaksızın, planlama boş 
bir konsepttir. Böyle sorumluluklar, iyi geliştirilmiş kavramsal becerileri 
açıkça talep ettirmektedir. 

Okul işletmesinin yöneticisinin başlıca rolleri şu başlıklar altında 
toplanmaktadır : 

a) Genel yöneticilik, 
b) Yöneticilik uzmanlığı, 
c) Denetim grubunun üyesi olması 
d) Çalışma grubunun planlayıcısı olması 

Genel bir yönetici, bu kavram altında gelenekselleşmiş bir takım 
rolleri uygulamaktadır. Bu roller; planlama, karar verme, programlama, 
teşvik etme, eşgüdümü sağlama ve ödüllendirmedir. Okul işletmesinin 
yöneticisinin bu rolleri uygulayabilmesi için, işletme yönetiminde uzman bir 
kişi olarak tanımlanabilmesi gerekmektedir. Bu okul işletmesinin uygulama 
alanları; bütçe işleri, satın alma, yapı ve onarım planlaması, okul çevre 
ilişkileri, personel yönetimi, ulaştırma, yemek servislerini sağlama, 
muhasebe ve rapor etme, yatırım yapabilme, mal ve büro yönetimidir. 

Okul işletmesinin yöneticisinin başlıca objektifi,  genel politikaların 
ve yönetsel kararların geliştirilmesine, uygulamasına katkıda bulunmak ve 
en etkili bir iş yönetimini sağlamaktır. Böylece eğitimsel amaçlara 
ulaşılmasında, varolan maddi ve maddi olmayan kaynakları kullanımını en 
yüksek noktaya çıkarmaktır. 

Eğitim yönetiminin bir alt sistemi olarak, okul işletmesinin 
yöneticisi öğretmenlere, velilere,yardımcılarına ve kamu yöneticilerine 
eğitimle ilgili en iyi kararlan verebilmeleri için, çeşitli aktivitiler ve sağlıklı 
bir çalışma ortamı oluşturur. Ki bu uygulama, işletme uygulamaları ile 
açıklanabilir. 
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Okul işletmesinin yöneticisi, öğrenme ve öğretme ortamının 
gelişmesine, çeşitli servisleri sağlayarak ulaşabilir. Ve bunu sağlamada 
aşağıdaki soruları yanıtlamaya çalışır: 

3. Okul işletmesinin yönetiminin uygulanabileceği eğitimsel 
gereksinimler nelerdir ? 

4. Sağlanan eğitimsel gereksinmenin karşılanmasında, her biri için 
en uygun alternatifin  maliyeti ve doğası nedir ? 

5. Her bir alternatifi  sağlamada en etkin yolun seçilmesinin anlamı 
ne ifade  etmektedir ? 

6. Her bir alternatif  yolun uygulanmasında maliyet etkililiği analizi 
neleri içermektedir ? 

7. Harcamalarda göreceli olarak öncelikli konular nelerdir ? 

Okul işletmesinin yönetimi, değişmeyen bir çevrede veya kapalı bir 
sistemde meydana gelemez. Bu sistemin yurdumuzda uzun yıllar uygulanan 
yarı kapalı bir sistemde uygulanması söz konusu olamazdı. Bunun 
sağlanabilmesi için, okulların etrafındaki  örgütsel duvarların kaldırılması, 
okulların ve okul yöneticilerinin özgür karar vermelerinin teşvik edilmesi 
gerekmektedir. 

Masttruzz (1999), okul işletmesinin yönetimi için sorumluluklar 
alanını şöyle tanımlamaktadır: Bütçe yapma ve mali planlama, satın alma ve 
gereksinimi karşılama yönetimi, yapı ve inşaat işlerinin planlanması , okul 
çevre ilişkileri, personel yönetimi, hizmet-içi eğitim, bakım, onarım ve 
işletim işleri, taşıma ve ulaştırma, yemek servisleri, muhasebe ve rapor etme, 
öğrenci verilerinin ve diğer personel verilerinin tutulması, büro yönetimi, 
eğitim kaynaklarının yönetimi. 

Perlınan'a (1994) göre günümüzde ve yakın gelecekte okul 
işletmesinin yöneticileri özellikle aşağıdaki fonksiyonları  yerine getirmek 
zorundadır: 

a) Öğrenme endüstrisinde verimlilik, muhakkak, öğrenme ve 
gelişme için bireylerin gereksinimlerine daha etkili bir şekilde 
hizmet etme kanalıyla yükseltilmelidir. 

b) Eğitimsel maliyetlerin ve etkililiğin daha iyi ölçülmesine 
gereksinim duyulmaktadır. 

c) Maliyet etkiliğini öğrenme için, teknoloji yeni fırsatlar 
yaratmaktadır. 

d) Sistemin her yerinde meydana gelen yenilikler, küçük 
değişikliklerle sistemin tümüne uygulanmalıdır. 
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e) Okullarda üretken yenilenmeleri sonuçlandırabilmek için, eğitim 
yönetimiyle ilgili yeni yönetmelikler, düzenlemeler yapılmalı ve 
bir an önce yerelleşmeye gitmek gerekmektedir. 

f)  Eğitimde büyük ölçeklerde meydana gelen değişme rekabeti, 
öğrenci seçimini zorunlu kılmaktadır. Okul çevrelerini zorunlu 
çizgilerle çizmeye çalışmaktan şiddetle kaçınmak 
gerekmektedir. Bu, sistemin gelişmesini ve rekabeti 
engellemektedir. 

Sonuç olarak, çağdaş bir okul işletmesinin yönetiminde, zihnimizde 
varolan okul yönetimi konseptini ve beynimizin sınırladığı duvarları 
kaldırmak gerekmektedir. Yerinden yönetimin yapılanması için 
'accountability' sistemlerinin uygulamalarına ve tasarımlarına asistanlik 
yapılması gerekmektedir. 

Daha fazla  güçlendirilmiş öğretmenler, müdürler, memurlar 
oluşturulmalı ve işbirliği geliştirilmeli, onlarla, otoriteyi ve sorumluluğu 
okul işletmesinin fonksiyonları  olarak paylaşmak gerekmektedir. Bu 
güçlendirilmiş kişiler, ödevleri ile ilgili alanlarda, personel yönetiminde, 
satın almada ve bütçe yapma alanlarında karar verebilmelidirler. 

Yükselen harcamalar, değişen ve şekil değiştiren öncelikler için 
maliyet etkiliği konusunda rasyonel çalışmalara gerek vardır. Devlet, 
eğitimi, merkezden yönetim ile günden güne daha karışık ve sancı verici bir 
duruma getirmektedir. Yerel okul yönetimi güçlendirme gereği ve gerçeği, 
yakın geleceğin eğitim gündemine yerleşecektir. 

Okul müdürlerinin bugün gerçek anlamda sahip oldukları görev ve 
rolleri tesbit ettikten sonra, okul işletmesi yöneticisinin oynaması gereken 
roller ile aralarındaki farkların  bulunması gerekmektedir. İkinci aşamada, 
pilot çalışma kapsamına alınacak okul yöneticileri için bu farkların  nasıl 
giderileceği konusunda, eldeki verilere göre bir kaç haftalık  seminer 
çalışmaları yapılmalıdır. Daha sonra uygulamaları değerlendirmek amacıyla, 
ayda bir veya iki gün değerlendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 
Okul müdürleri kendilerinin verilecek yeni rolleri uygulayabilmeleri için, 
gerekli yönetmelik değişiklikleri yapılmalıdır. Amerika'da bu faaliyetlerin 
bir çoğu NAESP (National Asccoiation for  Elementary and Secondary 
School Principals) tarafından  yapılmaktadır. Bu program 'Serving 21st 

Century School Leaders' ve 'Professional  Growth' başlığı altında 
yürütülmektedir. Kurs başlıkları genel olarak eğitim liderliği ve okul 
işletmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Okullarımızın geliştirilebilmesi için, okul müdürlerinin eğitim 
liderliği ve okul işletmesinin yönetimi konusunda ciddi bir şekilde eğitimden 
geçirilmeleri gerekmektedir. Toplumsal değişmeye ivme kazandıracak okul 

91 



sistemimizi, ancak değişime ve gelişime öncelik yapabilecek güçlü okul 
yönetimlerinin inşası ile oluşturabiliriz. 
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Giriş 
Tüm alanlarda olduğu gibi, eğitim bilimleri alanında da tam bir 

paradigmalar savaşı yaşanmaktadır. Bu savaşın doğal bir sonucu olarak, bazı 
paradigmalar yıkılmakta ve yerlerini yeni paradigmalar almaktadır. Bu 
sürecin, eğitimdeki en son halkası öğrenme süreciyle doğrudan ilgili olan 
zeka kavramına ilişkindir. Uzun yıllar bir ve tek olarak algılanan ve salt 
analiz gücüne dayanan ve !Q olarak tanımlanan zeka kavramı, son yirmi 
yılda farklı  tanımlanmaya ve sınıflandırılmaya  başlanmıştır (Karslı, Gündüz 
ve Ural, 2000). Bu sınıflamalar  arasında; Sosyal zekâ, Başarı zekâsı, Pratik 
zekâ (Sternberg, 1996), Çoklu zekâlar (Gardner, 1993), Uzamsal zekâ 
(Kabat-Zinn, 1994), Kinestetik zekâ (Styron, 1990; Goleman; 1995), Kişisel 
zekâlar (Healey, 1999), Grup zekâsı (Goleman, 2000) ve Duygusal zekâ 
(Salovey ve Mayer, 1990) kavramları en popüler olanlardandır. 

Öğrenmede 21. yüzyılın en yoğun paradigma savaşı, IQ (Akademik 
zekâ) ile EQ (Duygusal Zekâ) kavramları arasında yaşanacak gibi 
görünmektedir. İnsan zekâsına ilişkin yeni bilimsel bulgular, öğrenme ve 
öğretme paradigmalarının bir çoğunun yerlerini yeni paradigmalara 
bırakacağını göstermektedir. Bu konudaki en son paradigma ise, duygusal 
zekâ paradigmasıdır (Karslı, Gündüz ve Ural, 2000). 

Duygusal zekâ kavramını ilk ortaya atan Salovey ve Mayer (1990) 
bu kavramı; kendi duygularını bilme ve tanıma, duygularını yönetme, kendi 
kendini güdüleme, başkalarının duygularının farkında  olma ve başkalarıyla 
ilişkileri kontrol edebilme şeklinde tanımlamıştır. Bu tanım, tamamen öz 
bilinç üzerine odaklanmıştır. Daha sonra Goleman (1995) IQ'su yüksek 
olduğu halde hayatta başarısız olanların durumundan hareketle duygusal 
zeka kavramını; kendinin ve başkalarının duygularını anlama, olumlu 
düşünme ve kişiler arası ilişkilerde başarılı olma yeteneği (Goleman, 2000) 
şeklinde tanımlamıştır. Duygusal zekanın en kapsamlı tanımını ise Cooper 
ve Sawaf  (1997) yapmıştır. Onlara göre duygusal zeka; duyguların gücü ve 
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kavrayışını insan enerjisi, bilgi ve etki kaynağı olarak sezme, anlama ve 
etkili olarak uygulama yeteneğidir. Çünkü, Cooper ve Sawaf  a göre, insani 
duygular çekirdek duyguların, içgüdüsel dürtülerin ve duygusal tercihlerin 
ortak paydasıdır. Bunlara güvenildiğinde ve saygı duyulduğunda, duygusal 
zekâ kendimizi ve çevremizdekileri daha derin ve kapsamlı anlamamızı 
sağlar. 

Duygusal zekâ paradigması, salt mantığa, verilere ve somut düşünce 
süreçlerine dayanan yönetim alanını da ciddi olarak sarsacak gibi 
görünmektedir. Özellikle duyguların işe karıştırılmaması kuralına dayanan 
yönetsel paradigmalar, bu sarsıntıdan en çok etkilenecek özelliktedir. Böyle 
bir etkilenme, disiplinlerarası bir alan olan eğitim yönetiminde daha çok 
hissedilecektir. Çünkü duygusal zekâ paradigması, eğitim ve yönetim 
bilimlerinin bir sentezi olan eğitim yönetimi için, girdisi ve çıktısı insan olan 
yegane örgütün okul olması nedeniyle, daha önemli ve anlamlı 
görülmektedir (Karslı, Gündüz ve Ural, 2000). 

Amaç 

Bu bildirinin amacı, duygusal zekâ yeterliklerinin eğitim 
yöneticilerinin yetiştirilmesi programlarında uygulanabilirlik düzeyinin 
belirlenmesi ve nasıl uygulanabileceğinin tartışılmasıdır. Bu amaca ulaşmak 
için aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Duygusal zekâ yeterlik alanları, eğitim yöneticilerinin 
yetiştirilmesi programlarında yer alan yeterlik alanlarından 
anlamlı olarak farklılık  göstermekte midir? 

2. Duygusal zekâ yeterlikleri ile eğitim yöneticilerinin 
yetiştirilmesi programlarında yer alan yeterlikler arasında 
anlamlı ilişki varmıdır? 

3. Duygusal zekâ yeterliklerinin oluşturduğu boyutlar, eğitim 
yöneticilerinin yetiştirilmesi programlarında hangi yönetici 
yeterlik alanlarına yerleştirilebilir? 

Önem 

Günümüzde eğitim yönetimindeki salt mantığın, somut verilerin ve 
bilişsel düşünce süreçlerinin yer aldığı ancak duyguların ve sezgilerin işe 
karıştırılmaması kuralına dayanan paradigmalar eğitim yönetiminde egemen 
paradigmalardır. Halihazırdaki insan niteliklerinin örgütsel yapılar açısından 
yetersiz kalması karşısında, bilişsel düşünce süreçleriyle birlikte duyguların 
ve sezgilerin önemini vurgulayan, rekabet gücünü artırma ve yaratıcı 
güdüleri geliştirme (duygusal simya) gereğini ileri süren duygusal zekâ 
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paradigması yeni bin yılın yönetsel paradigmalarının başında yer alacak gibi 
görülmektedir. Halihazırdaki yönetici yetiştirme programları salt bilgi ve 
beceriye dayandırılması nedeniyle, işin duygusal boyutu eksik kalmakta ya 
da bu boyutu programlarda ya hiç yer almamaktadır. Bu araştırma eğitim 
yöneticisi yetiştirme programlarının, yöneticilerin duygusal zeka 
yeterliklerini ne düzeyde geliştirebildiğinin belirlenmesi açısından önem 
taşımaktadır. 

Günümüzde iş yaşamında salt mantıkla düşünme ve hareket etmenin 
başarı ve performans  için yeterli olmadığı açıktır. Yöneticilerin kendi 
duygularını anlama, kontrol etme ve yönlendirmesinin yanı sıra, karşısındaki 
insanların ya da çalışma arkadaşlarının da duygularını anlamaları ve ona 
göre hareket etmeleri gerektiğini ortaya koymaktadır. Yöneticilerin 
duyguları yönetme düzeyleri ile ilgili halihazırdaki durumlarına ilişkin bir 
araştırmanın (Karslı, Gündüz ve Ural, 2000) sonuçları, eğitim yöneticilerinin 
iş yaşamında duygulan daha etkin olarak kullanabilmek için, duygusal zekâ 
yeterliklerinin eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi programlarında 
uygulanabilirlik düzeyinin belirlenmesi ve nasıl uygulanabileceğinin 
tartışılması gereğini ortaya koymuştur. Bu araştırma bu açıdan ilk olması 
nedeniyle de önem taşımaktadır. 

Yöntem 

Bu araştırma, dizi araştırma (follow  up) türünde bir çalışmadır. Bu 
çalışma, "Eğitim Yönetiminde Duygusal Zekânın Önemi ve Duygusal Zeka 
Açısından Eğitim Yönetiminin Değerlendirilmesi," (Karslı, Gündüz ve Ural, 
2000) başlığını taşıyan ve IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi'nde bildiri 
olarak sunulan araştırmanın sonuçları temel alınarak yapılmıştır. Anılan 
araştırmada belirlenen duygusal zekânın boyutları ve önem derecelerine göre 
yeterlik alanları, bu araştırmanın teorik temelini oluşturmuştur. 

Anılan araştırmada veriler; 3 tanesi açık uçlu olmak üzere toplam 
218 maddeden oluşan ve araştırmacılar tarafından  geliştirilen bir anket ile 
elde edilmiştir. Hazırlanan bu anket, Akdeniz, Sakarya ve Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültelerinde Eğitim Yöneticiliği Kursu'na 
katılan 500 okul müdürü adayına bizzat araştırmacılar tarafından 
uygulanmıştır. Dağıtılan anketlerden 403 tanesi toplanmış, ancak boş ve 
hatalı doldurulan 151 anket değerlendirmeye alınmamıştır. Anketin 
güvenirlik katsayısı (Alpha= .9877) olarak hesaplanmıştır. Faktör analizi 
sonucunda, duygusal zekâya ilişkin literatürde yer alan görüşlerden 
oluşturulan 215 madde (açık uçlu 3 madde katılmamıştır) 8 temel faktör 
altında toplanmıştır. Bu faktörleri  oluşturan maddelerin faktör  yükleri .35 ve 
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üzerinde olan maddeler duygusal özbilinç faktörü  altında 54 madde, duygu 
yönetimi faktörü  altında 45 madde, duygusal dürüstlük faktörü  altında 27 
madde, duygusal potansiyel faktörü  altında 20 madde, duygusal yorumlama 
faktörü  altında 15 madde, duygusal bütünlük faktörü  altında 15 madde, 
duygusal hoşgörü faktörü  altında 9 madde ve duygusal esneklik faktörü 
altında 5 madde yer almıştır. Anketin II. bölümünde duygusal zekâ ile ilgili 
olan bu maddeler "çok önemli, orta düzeyde önemli ve az önemli" biçiminde 
değerlendirme için önem düzeylerine göre sınıflandırılmıştır. 

Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 

Yukarıda anılan araştırmanın "Duygusal Zekâ Yeterlikleri" isimli 
anketi uyarlanarak "Duygusal Zekâ Yeterliklerinin Yönetici Yetiştirme 
Programlarında Bulunulabilirlik Düzeyi" anketi olarak yeniden düzenlenmiş 
ve bu araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Toplam 144 
sorunun yer aldığı anket iki bölümden oluşmuştur. Anketin birinci 
bölümünde duygusal zekâ yeterlikleri ile eğitim yöneticisi yetiştirme 
programlarında yer alan yeterlik alanlarının karşılaştırılmasına yönelik 
sorular yer almıştır. İkinci bölüm, duygusal zekânın sekiz boyutu ile eğitim 
yöneticisi yetiştirme programlarında yer alan konuların ilişkilendirilmesine 
yönelik sorulardan oluşmuştur. Oluşturulan anketler güvenirlik hesaplaması 
için Sakarya İli Hendek İlçesi'nde yöneticilik kursuna katılmış 63 öğretmene 
uygulanmış ve anketin güvenirlik katsayısı (a = .9932) olarak 
hesaplanmıştır. 

Çoğaltılan anketler Mayıs 2001 döneminde Milli Eğitim Bakanlığı 
Yalova Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü'nde düzenlenen hizmet içi eğitim 
kursuna katılan ilköğretim müfettişlerine  (235) ve Şubat 2002'de Sakarya İli 
sınırları içerisinde yer alan okullarda görev yapan yöneticilere (265) bizzat 
araştırmacılar tarafından  uygulanmıştır. Müfettişlerden  toplanan 198 anket 
ile okul yöneticilerinden toplanan 205 anket arasından eksik ve hatalı 
doldurulanlar elenmiş, toplam 347 (ilköğretim müfettişlerinden  164, okul 
müdürlerinden 183) anket üzerinden değerlendirme yapılmıştır. 

Elde edilen veriler varyans analizi ve korelasyon teknikleri 
kullanılarak SPSS 11 paket programında çözümlenmiştir. Birinci alt 
problemin çözümlenmesinde tek yönlü varyans analizi (Oneway ANOVA), 
ikinci ve üçüncü alt problemin çözümlenmesinde korelasyon (bivariate 
corelate) analizi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde Karslı, Gündüz 
ve Ural'ın (2000) araştırmasında yer alan boyutlar ve yeterliklerin önem 
derecesi grupları aynen alınmıştır. 
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Bulgular ve Yorum 

Duygusal zekâ yeterlik alanları ile eğitim yöneticilerinin 
yetiştirilmesi programlarında yer alan yeterlik alanlarının farklı  olup 
olmadığına ilişkin değişkenlik çözümlemesi sonuçları aşağıdaki tablo 1 ve 
tablo 2 de verilmiştir. 

Tablo  1: Yeterliklerin  Önem Derecelerine  Göre Varyans  Analizi 

BOYUT-
GRUPLAR 

Müfettiş-
Müdür-
MüdürYrd. 

Kareler 
Toplamı 

sd Kareler 
Ort. 

F P 

Yön. Prog. 
Yeterlikleri 

Gruplararası 860328,864 2 430164,43 
2 

116,520 ,000* Yön. Prog. 
Yeterlikleri 

Gruplariçi 1269970,657 344 3691,775 

116,520 ,000* Yön. Prog. 
Yeterlikleri 

Toplam 2130299,521 346 

116,520 ,000* 

Çok 
Önemli 
Yeterlikler 

Gruplararası 125825,812 2 62912,906 150,838 ,000* Çok 
Önemli 
Yeterlikler 

Gruplar İçi 143478,597 344 417,089 

150,838 ,000* Çok 
Önemli 
Yeterlikler 

Toplam 269304,409 346 

150,838 ,000* 

Orta 
Önemli 
Yeterlikler 

Gruplararası 90406,697 2 45203,348 96,770 ,000* Orta 
Önemli 
Yeterlikler 

Gruplariçi 160689,609 344 467,121 

96,770 ,000* Orta 
Önemli 
Yeterlikler 

Toplam 251096,306 346 

96,770 ,000* 

Az Önemli 
Yeterlikler 

Gruplararası 70534,403 2 35267,202 76,361 ,000* Az Önemli 
Yeterlikler Gruplar içi 158875,862 344 461,848 

76,361 ,000* Az Önemli 
Yeterlikler 

Toplam 229410,265 346 

76,361 ,000* 

Pc.05 

Tablo 1 incelendiğinde, hem tüm duygusal zeka yeterlik alanları 
hem de önem derecelerine göre gruplandırılmış yeterlik alanları ile eğitim 
yöneticilerinin yetiştirilmesi programlarında yer alan yeterlik alanlarının 
farklı  olduğu görülmektedir. Özellikle çok önemli ve orta derecede önemli 
görülen duygusal zekâ yeterliklerinin yönetici programlarında yer alan 
yeterliklerden farklılaştığı  ortaya çıkmıştır. 

Bu bulgudan hareketle, eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi 
programlarında yer alan yeterlik alanlarının duygusal zekâ yeterliklerini 
içermediği, çok önemli ve önemli olan duygusal zekâ yeterliklerinin eğitim 
yöneticilerine kazandırılamadığı söylenebilir. 
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Tablo 2'de görüldüğü gibi, duygusal zeka boyutlar ile eğitim 
yöneticilerinin yetiştirilmesi programlarında yer alan konular istatistiksel 
olarak anlamlı biçimde farklılık  göstermektedir. Özellikle duygusal öz 
bilinç, duygu yönetimi, duygusal dürüstlük ve duygusal bütünlük boyutları 
altında yer alan yeterliklerinin yönetici programlarında yer alan 
yeterliklerden farklı  olduğu bulunmuştur. 

Tablo  2: Yeterlik  Boyutlarına  Göre Varyaııs  Analizi 

Bağımlı 
Değ. 

Model 
Eğt. Yön. 

Yetiştrlmesi Prg. 
Konular 

Kareler 
Top 

sd. Kareler 
Ort. 

F P 

Duy Özbıl 
Yet 

1 Gruplararası 77998,340 3 25999,447 4924,459 ,000* 
Duy Özbıl 
Yet 

1 
Gruplariçi 1810,922 343 5,280 

4924,459 ,000* 
Duy Özbıl 
Yet 

1 

Toplam 79809,262 346 

4924,459 ,000* 

Duy Yön 
Yet 

1 Gruplararası 52183,589 3 17394,530 2425,623 ,000* 
Duy Yön 
Yet 

1 
Gruplariçi 2459,708 343 7,171 

2425,623 ,000* 
Duy Yön 
Yet 

1 

Toplaml 54643,297 346 

2425,623 ,000* 

Duy Dür 
Yet 

1 Gruplararası 19822,949 3 6607,650 2022,337 ,000* 
Duy Dür 
Yet 

1 
Gruplariçi 1120,696 343 3,267 

2022,337 ,000* 
Duy Dür 
Yet 

1 

Toplam 20943,645 346 

2022,337 ,000* 

Duy Pot 
Yet 

1 Gruplararası 8273,103 3 2757,701 827,284 ,000* 
Duy Pot 
Yet 

1 
Gruplariçi 1143,369 343 3,333 

827,284 ,000* 
Duy Pot 
Yet 

1 

Toplam 9416,473 346 

827,284 ,000* 

Duy Yor 
Yet 

1 Gruplararası 7331,150 3 2443,717 894,707 ,000* 
Duy Yor 
Yet 

1 
Gruplariçi 936,837 343 2,731 

894,707 ,000* 
Duy Yor 
Yet 

1 

Toplam 8267,987 346 

894,707 ,000* 

Duy Büt 
Yet 

1 Gruplararası 7644,491 3 2548,164 1113,432 ,000* 
Duy Büt 
Yet 

1 
Gruplariçi 784,978 343 2,289 

1113,432 ,000* 
Duy Büt 
Yet 

1 

Toplam 8429,470 346 

1113,432 ,000* 

Duy Hoş 
Yet 

1 Gruplararası 2484,866 3 828,289 666,821 ,000* 
Duy Hoş 
Yet 

1 
Gruplariçi 426,056 343 1,242 

666,821 ,000* 
Duy Hoş 
Yet 

1 

Toplam 2910,922 346 

666,821 ,000* 

Duy Esn 
Yet 

1 Gruplararası 986,090 3 328,697 419,857 ,000* 
Duy Esn 
Yet 

1 
Gruplariçi 268,527 343 ,783 

419,857 ,000* 
Duy Esn 
Yet 

1 

Toplam 1254,617 346 

419,857 ,000* 

P<.05 
Bu bulgular, eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi programlarında yer 

alan konularının duygusal zekâ boyutlarını kapsamadığı, hiçbir boyutta 
duygusal zekâ yeterliklerinin eğitim yöneticilerine kazandın lamadığı 
şeklinde yorumlanabilir. 

Duygusal zekâ yeterlikleri ile eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi 
programlarında yer alan yeterlikler arasında anlamlı ilişki olup olmadığı 
konusundaki korelasyon sonuçları aşağıdaki tablo 3 ve tablo 4 de verilmiştir. 
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Tablo 3 incelendiğinde, duygusal zeka yeterliklerinin eğitim 
yöneticisi yetiştirme programında yer alan yönetici yeterlikleri ile anlamlı 
olarak ilişkilendirildiği görülmektedir. Yönetici yetiştirme programında yer 
alan yeterliklerle en çok ilişkili olan duygusal zekâ yeterliği .978 ile orta 
derece yeterlikler olarak belirlenmiştir. Bunu .965 ile az önemli duygusal 
zekâ yeterlikleri izlemiş ve son olarak .957 ile çok önemli yeterlikler yer 
almıştır. 

Tablo  3: Yeterliklerin  Önem Derecelerine  Göre İlişki  Analizi 

BOYUTLAR 
Yön. Prog. 
Yeterlikleri 

Çok Önemli 
Yeterlikler 

Orta Önemli 
Yeterlikler 

Az Önemli 
Yeterlikler. 

Yön. Prog Yeterlikleri 1 Yön. Prog Yeterlikleri 
1 

Çok Önemli yeterlikler ,957 1 Çok Önemli yeterlikler 
,000 > 

Orta Önemli yeterlikler ,978 ,903 1 Orta Önemli yeterlikler 
,000 ,000 

Az Önemli Yeterlikler ,965 ,867 ,934 1 Az Önemli Yeterlikler 
,000 ,000 ,000 > 

Denekler 347 347 347 347 

* İlişki 0.01 düzeyinde (2-yönlü) anlamlıdır. 
Tablo 3'deki sonuçlara dikkat edildiğinde, tablo l'deki sonuçlarla 

tutarlı olduğu görülmektedir. Bu durum, yönetici programlarında yer alan 
yeterlik alanlarının duygusal zekâ yeterlik alanlarında farklı  olması 
nedeniyle, duygusal zekânın çok önemli yeterliklerinin yönetici yetiştirme 
programlarıyla diğer ikisinden daha zor ilişkilendirilebildiği şeklinde 
değerlendirilebilir. 
Tablo  4: Yeterlik  Boyutlarına  Göre İlişki  Analizi 

BOYUTLAR TOY DOzBY DYcııY DDürY DPötY DYoY DBütY DHoşY DEsY 
Yön Prog Yet r 1 Yön Prog Yet 

P 
Duy Ozbil 
Yet 

r ,977 1 Duy Ozbil 
Yet P ,000 
Duy Yön Yet r ,967 ,926 1 Duy Yön Yet 

P ,000 ,000 
Duy Dür Yet r ,958 ,909 ,932 1 Duy Dür Yet 

P ,000 ,000 ,000 
Duy Pot Yet r ,923 ,872 ,885 ,920 1 Duy Pot Yet 

P ,000 ,000 ,000 ,000 
Duy Yor Yet r ,921 ,883 ,895 ,890 ,824 1 Duy Yor Yet 

P ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
DuyBütYet r ,884 ,903 ,812 ,789 ,755 ,799 1 DuyBütYet 

P ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
• 
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Duy Hoş Yet r ,894 ,846 ,881 ,883 ,857 ,784 ,733 1 Duy Hoş Yet 

P ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 • 
DuyEsn Ya r ,883 ,861 ,840 ,825 ,810 ,795 ,808 ,771 1 DuyEsn Ya 

P ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Denekler N 347 347 347 347 347 347 347 347 347 

Tablo 4'de görüldüğü gibi, tüm duygusal zekâ boyutları eğitim 

yöneticisi yetiştirme programında yer alan yeterlik alanları ile anlamlı olarak 

ilişkilendirilmiştir. Yönetici yetiştirme programında yer alan yeterliklerle en 

çok ilişkili olan duygusal zekâ boyutu .977 ile duygusal öz bilinçtir. Bunu; 

.967 ile duygusal yönetim, .958 ile duygusal dürüstlük, .923 ile duygusal 

potansiyel, .921 ile duygusal yorumlama, .894 ile duygusal hoşgörü, .884 ile 

duygusal bütünlük ve en son olarak .883 ile duygusal esneklik boyutları 

izlemiştir. 

Tablo 4 incelendiğinde, tablo 2'deki sonuçlarla çeliştiği sonucu 

ortaya çıkmaktadır. Bu durum, yönetici programlarında yer alan konuların 

duygusal zekâ boyutlarını içermemesi nedeniyle, duygusal zekânın özbilinç, 

duygu yönetimi, duygusal dürüstlük ve duygusal yorumlama boyutlarının 

yönetici yetiştirme programlarında önemli bir eksiklik ve öncelikli bir 

gereksinim olarak görüldüğü şeklinde yorumlanabilir. 

Üçüncü alt problem için regrasyon analizi yapılmış, bulunan 

değerlerin aşırı yüksek olması sonucunda multi-colinearity sorunu 

görülmesi nedeniyle, kestirimlerde tablo 4'teki korelasyon değerleri temel 

alınmış, regrasyon tablolarından da faydalanılmıştır. 

Duygusal zekâ yeterliklerinin eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi 

programlarında yer alan yeterlik alanlarına yerleştirilebilir olup olmadığına 

ilişkin kestirim sonuçları aşağıdaki tablo 5-8 de verilmiştir. 
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Tablo  5: Yeterliklerin  Önem Derecelerine  Göre Yerleştirilebilirliği  Kestirim  Analizi 

Bağımlı Değ Model B St. HB Beta t P 
Çok On Yet 1 (Sabit Değ.) -1,501 1,083 -1,386 ,167 Çok On Yet 

Özbilyet 1,298 ,049 ,707 26,541 ,000 
Çok On Yet 

Duyönyet -3,245E-02 ,053 -,015 -,610 ,542 

Çok On Yet 

Dudüryet -,252 ,089 -,070 -2,814 ,005 

Çok On Yet 

Dupotyet 1,346E-02 ,098 ,003 ,137 ,891 

Çok On Yet 

Duyoryet ,176 ,097 ,031 1,805 ,072 

Çok On Yet 

Dubütyet 1,772 ,093 ,313 19,024 ,000 

Çok On Yet 

Duhoşyet -,459 ,153 -,048 -2,999 ,003 

Çok On Yet 

Duyesnyet 1,323 ,207 ,090 6,376 ,000 
Orta On Yet 1 (Sabit Değ) 3,335 1,426 2,339 ,020 Orta On Yet 

Özbilyet ,443 ,064 ,250 6,881 ,000 
Orta On Yet 

Duyönyet ,127 ,070 ,059 1,818 ,070 

Orta On Yet 

Dudüryet ,510 ,118 ,147 4,329 ,000 

Orta On Yet 

Dupotyet 1,111 ,129 ,215 8,591 ,000 

Orta On Yet 

Duyoryet 1.956 ,128 ,355 15,259 ,000 

Orta On Yet 

Dubütyet -,465 ,123 -,085 -3,790 ,000 

Orta On Yet 

Duhoşyet ,379 ,201 ,041 1,881 ,061 

Orta On Yet 

Duyesnyet ,695 ,273 ,049 2,544 ,011 
Az On Yet 1 (Sabit değ.) -1,481 1,190 -1,244 ,214 Az On Yet 

Özbilyet -7.014E-02 ,054 -,04 i -1,305 .193 
Az On Yet 

Duyönyet 1,138 ,059 ,555 19,455 ,000 

Az On Yet 

Dudüryet 1,101 ,098 ,333 11,208 ,000 

Az On Yet 

Dupotyet ,489 ,108 ,099 4,529 ,000 

Az On Yet 

Duyoryet -,535 ,107 -,102 -4,999 ,000 

Az On Yet 

Dubütyet 2,278E-02 ,102 ,004 ,222 ,824 

Az On Yet 

Duhoşyet 1,679 ,168 ,189 9,990 ,000 

Az On Yet 

Duyesnyet -,39i ,228 -,029 -1,714 ,087 

Tablo  6. Model  Özeti  (Kestirim  Bildiricileri  Değeri) 
Önem Düzeyleri Model R R kare Uyarl. R Kare Std. Hata 

Çok On Yet 1 ,992 ,984 ,984 3,520 
Orta On Yet 1 .985 ,971 ,970 4,636 
Az On Yet 1 ,989 ,978 ,977 3,869 

a) Tahmin Bildiricileri: (Sabit), Duyet, Duhoşyet, Dubütyet, 
Duyoryet, Dupotyet, Duyönyet, Dudüryet, Özbilyet 

Tablo 6 incelendiğinde, duygusal zekânın yeterlik alanları her bir 
önem derecesinde tüm boyutları ile yönetici yetiştirme programları için 
kullanılabilir olduğu yolunda tahmin belirtmektedir. Ancak tablo 5'de yer 
alan değerler açısından bazı boyutlarda yer alan maddelerin tüm boyutlarla 
ilişkilendirilemeyeceği şeklinde bir kestirim olduğu görülmektedir. Beta ve P 
değerlerine bakıldığında duygusal yönetim, duygusal potansiyel ve duygusal 
yorumlama boyutlarını oluşturan yeterliklerin çok önemli duygusal yeterlik 
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olarak yönetici yetiştirme programlarında kullanılamayacağı bulunmuştur. 
Orta derece önemli duygusal yeterlik olarak yönetici yetiştirme 
programlarında yalnızca duygusal yönetim ve duygusal hoşgörü boyutlarının 
kullanılamayacağı tahmin edilmiştir. Az önemli duygusal yeterlik olarak 
yönetici yetiştirme programlarında ise duygusal öz bilinç, duygusal bütünlük 
ve duygusal esneklik boyutlarının yönetici yetiştirme programlarında 
kullanılma olasılığının zayıf  olduğu tahmin edilmiştir. 

Tablo  7:  Yeterlik  Boyutlarına  Göre Yerleştirilebilirlik  Kestirim  Analizi 

Bağımlı Değ. Model B Std. H.B Beta t P. 
Öz Bil Yet 1 Sabit Değer ,637 ,703 ,906 ,366 

ÇOKÖNYET ,376 ,010 ,691 36,067 ,000 
ORTAÖNYET ,109 ,015 ,193 7,219 ,000 

AZÖNYET 7,775E-02 ,014 ,132 5,710 ,000 
Duy Yön Yet 1 Sabit Değer -,848 ,819 -1,036 ,301 

ÇOKONYET 5.817E-02 ,012 ,129 4,788 ,000 
ORTAONYET 9,485E-02 ,018 ,203 5,406 ,000 

AZÖNYET ,326 ,016 ,668 20,542 ,000 
Duy Dür Yet 1 Sabit Değer ,744 ,553 1,346 ,179 

ÇOKÖNYET -8.446E-03 ,008 -,030 -1,030 ,304 
ORTAONYET ,133 ,012 ,459 11,203 ,000 

AZÖNYET ,168 ,011 ,557 15,720 ,000 
Duy Pot Yet 1 Sabit Değer ,189 ,558 ,338 ,735 

ÇOKONYET -9,458E-03 ,008 -,05 i -1,142 ,254 
ORTAONYET ,106 ,012 ,548 8,878 ,000 

AZÖNYET 9,132E-02 ,011 ,451 8,440 ,000 
Duy Yor Yet 1 Sabit Değer -,640 ,505 -1,267 ,206 

ÇOKONYET 1.917E-02 ,007 ,109 2,556 ,011 
ORTAONYET ,173 ,011 ,954 15,981 ,000 

AZÖNYET -2,286E-02 ,010 -,120 -2,334 ,020 
Duy Büt Yet 1 Sabit Değer ,899 ,463 1,943 ,053 

ÇOKONYET ,200 ,007 1,129 29,097 ,000 
ORTAONYET -3.095E-02 ,010 -,169 -3,123 ,002 

AZÖNYET -6,117E-03 ,009 -,032 -,682 ,495 
Duy Hoş Yet 1 Sabit Değer ,456 ,341 1,337 ,182 

ÇOKONYET -4,139E-03 ,005 -,040 -,819 ,414 
ORTAONYET 1,171 E-02 ,007 ,109 1,604 ,110 

AZÖNYET 9.645E-02 ,007 ,856 14,603 ,000 
Duy Esn Yet 1 Sabit Değer -,233 ,271 -,860 ,391 

ÇOKONYET 3.584E-02 ,004 ,525 8,927 ,000 
ORTAONYET 1.944E-02 ,006 ,275 3,354 ,001 

AZÖNYET 8,364E-03 ,005 ,113 1,595 ,112 
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Tablo  8. Model  Özeti  (Kestirim  Bildiricileri  Değeri) 
Bağımlı Değ. Model R R Kare Uyarl.R Kare Std. Hata 

Duy Oz Bil 1 ,989 ,977 ,977 2,298 
Duy Yön Yet 1 ,977 ,955 ,955 2,678 
Duy Dür Yet 1 ,973 ,946 ,946 1,808 
Duy Pot Yet 1 ,937 ,879 ,878 1,826 
Duy Yor Yet 1 ,942 ,887 ,886 1,653 
Duy Büt Yet 1 ,952 ,907 ,906 1,513 
Duy Hoş Yet 1 ,924 ,854 ,852 1,115 
Duy Esn Yet 1 ,887 ,786 ,784 ,885 

a) Tahmin Bildiricileri: (Sabit), Azönyet, Çokönyet, Ortaönyet 
Tablo 8 incelendiğinde, duygusal zekânın yeterlik alanları yedi boyutta tüm 
önem dereceleri ile yönetici yetiştirme programları için kullanılabilir olduğu, 
yalnızca duygusal esneklik boyutunda tüm önem derecelerinde 
kullanılamayacağı yolunda tahmin belirtmektedir. Buna karşın, tablo 7'de 
yer alan değerler açısından yalnızca iki boyutta yer alan maddelerin tüm 
önem derecelerinde ilişkilendirilebileceği şeklinde bir kestirim olduğu 
görülmektedir. Bunlar; duygusal öz bilinç ve duygusal yönetim boyutlarıdır. 

Beta ve P değerlerine bakıldığında çok önemli duygusal yeterlik 
olarak yönetici yetiştirme programlarında kullanılamayacak boyutlar; 
duygusal dürüstlük, duygusal potansiyel ve duygusal hoşgörü olarak 
kestirilmiştir. Aynı değerler açısından orta derece önemli duygusal yeterlik 
olarak yönetici yetiştirme programlarında yalnızca duygusal hoşgörü 
boyutunun kullanılamayacağı öngörülmüştür. Diğer yandan, az önemli 
duygusal yeterlik olarak yönetici yetiştirme programlarında; duygusal 
bütünlük ve duygusal esneklik boyutlarının yönetici yetiştirme 
programlarında kullanılma olasılığının zayıf  olduğu tahmin edilmiştir. 

Sonuç ve Öneriler 

Araştırma sonucu, duygusal zekâ paradigmasını çok önemli, orta 
derecede önemli ve az önemli yeterlik alanlarının tümünün ve duygusal 
zekâyı oluşturan 8 boyutunun (Duygusal öz bilinç, duygu yönetimi, duygusal 
dürüstlük, duygusal potansiyel, duygusal yorumlama, duygusal bütünlük, 
duygusal hoşgörü ve duygusal esneklik) var olan eğitim yöneticilerinin 
yetiştirildiği programlarda kazandırılamadığı, buna karşın birçok önemli 
duygusal zekâ yeterliklerinin tüm boyutları ile eğitim yöneticilerinin 
yetiştirildiği programlarla ilişkili olduğu ve uygulanan programlara kolayca 
yerleştirilebildiğini göstermiştir. 

Duygusal zekâ paradigmasının eğitim yönetimi açısından çok önemli 
ve önemli görülen maddelerine bakıldığında; 



daha çok çözüm üretebilme, etik değerlere sahip olma, kendine 
hakim olma, kendini bilme, fedakarlık  yapabilme, umudunu yitirmeme, 
örgütü tam bir sosyal çevre haline getirme, saygın insan olma-insana saygılı 
olma, adet olanı değil doğru olanı yapma, empati geliştirme, insanın 
gelişimine üretimden daha çok önem verme, örgütte güvenin giderek daha 
çok önem kazandığının farkında  olma, başkalarının duygu ve hislerine saygı 
gösterine, farklı  görevler oluşturabilme- geleneksel misyonu aşma, 
duyarsızlığın başarısızlık nedeni olduğunu bilme, farklılığa  değer verme 
bunu yaratıcı enerji olarak görme, önyargı ve hoşgörüsüzlüğe izin vermeme -
varsayım ve zan ile hareket etmeme, eleştiriyi geri bildirim ve görev sayma, 
başkalarının hislerini, acılarını ve sevinçlerini paylaşabilirle, duygusal ihmal 
ve tacizin mantığa aykırı sonuçlar doğuracağını bilme, liderliği bir konum 
veya yetenekten ziyade bir ilişki olarak görme, olumsuzluklardan 
korkmama, kısır döngünün bir çöküş olduğunu kabul etme, korkuyu 
önsezilerden ayırabilme gibi (Karslı, Gündüz ve Ural, 2000) sosyo-kültürel 
açıdan giderek yükselen değerlerin eğitim ve eğitim kurumlarıyla yeniden ve 
hızlı bir biçimde buluşmasının en önemli yolu, bunların yöneticilere 
kazandırılması ve yöneticileri bu değerlerin taşıyıcıları olarak değerlen-
dirilmesidir. 

Araştırına sonuçları, duygusal zekânın eğitim yönetimi açısından 
önemli olduğunu, ancak ülkemizin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel 
alanların yönetiminde olduğu gibi eğitim yönetiminde de duygusal zekâyı 
oluşturan faktörlere  ve bunların içerdiği düşünce ve değerlere hemen hiç yer 
verilmediğini ortaya koymaktadır. Yeni yönetim yaklaşımlarının ortaya 
koyduğu; örgütte güvenin giderek daha çok önem kazandığının farkında 
olma, geleneksel misyonu aşma, duyarsızlığın başarısızlık nedeni olduğunu 
bilme, farklılığı  yaratıcı enerji olarak görme, liderliği bir konum veya 
yetenekten ziyade bir ilişki olarak görme, korkuyu önsezilerden ayırabilme 
gibi yönetimde yükselen değerlerin, yönetsel zekâ paradigmasında da 
önemli bir yer tutan konuların arasında yer aldığı dikkate alındığında, eğitim 
yöneticisi yetiştirme programlarında duygusal zekâ yeterliklerinin 
yöneticilere kazandırılması kaçınılmaz görülmektedir. 

Sonuç olarak; salt mantığın, somut verilerin ve bilişsel düşünce 
süreçlerinin yer aldığı ancak duyguların ve sezgilerin işe karıştırılmaması 
kuralına dayanan eğitim yönetimindeki egemen paradigmaların yeni bin 
yıldaki insan nitelikleri ve örgütsel yapılar açısından yetersiz kalması 
karşısında, bilişsel düşünce süreçleriyle birlikte duyguların ve sezgilerin 
önemini vurgulayan, rekabet gücünü artırma ve yaratıcı güdüleri geliştirme 
(duygusal simya) gereğini ileri süren duygusal zeka paradigması yeni bin 
yılın yönetsel paradigmalarının başında yer alacak gibi görülmektedir 
(Karslı, Gündüz ve Ural 2000). İçerisinde bir çok toplum için önemli 
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erdemler olarak görülen ve giderek yeniden değer kazanan gönül ile mantık 
arasındaki bağın öne çıkarıldığı, insanı insan yapan duyguların ve sezgilerin 
yeniden yüceldiği duygusal zeka yeterliklerinin eğitim yöneticilerine 
kazandırılması, önemli bir yönetsel alternatif  olarak değerlendirilmelidir. 

Eğitime ayrılan kaynaklar ve eğitimin kalitesi açısından 
bakıldığında; yardımseverlik, sevgi ve saygı, hoşgörü, güven, işbirliği ve 
paylaşma, vicdanlı ve alçak gönüllü olma, yakın ve sıcak ilişkiler gibi 
toplumsal ve bireysel düzeyde değerleri öne çıkaran ve yeniden yücelten 
yeterliklerle donatılmış, yeni bin yılın insanını şekillendirecek özgün bir 
yönetim anlayışını getirecek yöneticiler yetiştirmek ve eğitim örgütlerinin 
yönetimine yaratıcı vizyon taşımak açısından, duygusal zekâ yeterliklerinin 
yönetici programlarına monte edilmesi ciddi bir alternatif  yetiştirme biçimi 
olarak görülmektedir. 
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Giriş 

Eğitim sistemimizde 1998 yılına kadar okul yöneticileri, Bakanlık 
Merkez Yönetimi tarafından  öğretmen ya da müdür yardımcılığı görevinde 
bulunanlar arasından göreli ölçütlere göre seçilerek atanmışlardır. 1998 
yılında eğitim yöneticisi olabilmek için öğrenim ölçütü ve yarışma sınavının 
uygulanmaya konması ile çağdaş ve donanımlı eğitim yöneticilerinin 
yetiştirilmesi amacıyla kamu yönetiminde eğitim yöneticiliği sınavını 
kazanan adaylara en geniş kapsamlı hizmetiçi eğitim kursu verilmeye 
başlanmıştır (Bakioğlu, Özcan, 2001: 42). Ancak yılda 1-3 kez düzenlenen 
hizmetiçi eğitim kursları ile, ne kadar kapsamlı olursa olsun, sürekli değişen 
koşullara ayak uydurulduğu söylenemez. Okul yöneticisi, okulun amaçlarına 
ulaşmasında insan ve madde kaynaklarını etkili bir biçimde kullanarak 
kendisine yardımcı olacak, uzun yıllar eğitim yöneticiliği yapmış, önemli bir 
bilgi birikimine ve tecrübeye sahip, kendisini sürekli yenileyebilen, 
teknolojik okur yazar, bilimsel düşünen, yazan, gönüllü mentor/mentorlara 
gereksinim duymaktadır. Yol göstericiye (mentora) olan gereksinim Homer 
zamanından bu yana insan hayatının her döneminde ortaya çıkmıştır. 
Odesa'nın Telemachus'u oğlunu öğretmen olarak görevlendirmesi ve onu 
yetiştirebilmesi için tüm yetkiyi vermesiyle başlayan mentor kavramı, 
günümüz örgütlerinde de farklı  isimlerde ancak "eğitim çatısı" altında 
birleşerek aynı amaçla kullanılmaktadır. Farklı ülkelerde yapılmış olan 
çalışmaların sonucunda eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesinde uygulanan 
programların günümüz beklentilerine yeterli derecede cevap veremediği 
gözlenmiştir (Schmuck, 1993; Corderio, Smith, 1995; Coleman, 1996). 

Türkiye'de de Eğitim Yöneticiliği ve Eğitim Yöneticisinin 
Yetiştirilmesi konusu, On dördüncü Milli Eğitim Şurasında okul öncesi 
eğitim yanında, bağımsız olarak incelenmiş ve önemli kararlar alınmıştır. 
Eğitim Yöneticilerinin yetiştirilmesi ile ilgili alınan kararlar ise şunlardır: 1) 
Lisans düzeyinde eğitim yöneticiliği programının içeriğini "Yönetim Bilgisi, 
Eğitim Formasyonu, Alan Becerisi, Yönetim Prensipleri ve ilgili yan 
disiplinler" oluşturmalıdır. 2) Eğitim yöneticiliği programına, yöneticide 
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bulunması gereken nitelikleri taşıyanlar alınmalıdır. 3) Yöneticilikte 
"Meslekte asıl olan öğretmenliktir" ifadesi  daha esnek bir çerçevede 
düşünülmelidir. 4) Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesinde (hizmet öncesi ve 
hizmetiçi) , Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler arasında iş birliği 
yapılmalıdır. 5) Mevcut eğitim yöneticileri "Eğitim Yöneticiliği" konusunda 
bir eğitime tabi tutulmalıdır (XIV. Milli Eğitim Şurası, Can, Çelikten, 2000:3) 
Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın B.08.0.HDE.0.25.04.00./5361 sayılı 
yazı ile, İl'lerde (sınavı kazanan okul yöneticilerinin yetiştirilmesi için belli 
merkezlerde yapılan hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde,  başta ödenek yetersizliği, 
eğitim görevlileri ve eğitim merkezleri bulmadaki güçlükleri aşmak amacıyla) 
yönetici adaylarının eğitimine yönelik, eğitim yönetimi kurslarında eğitim 
görevlisi olarak yararlanılması amacıyla "Eğitim Yönetimi Formatörü" 
yetiştirilmesi düşünüldüğü belirtilmiştir. Bu amaçla formatör  adaylarının 
Eğitim Bilimleri ve Eğitim Yönetimi alanında en az Yüksek Lisans yapmış 
olması, bilimsel çalışmalarının(makale, bildiri sunma, vb.) bulunması vb. 
şartlar arandığı belirtilmektedir. Alınan tüm bu kararlar, yönetici eğitimi ile 
ilgili arayışı ve bu arayışın ancak mesleki eğitim ve profesyonel  işbirliğine 
dayandığının Bakanlıkça düşünüldüğünü göstermektedir. 

1980'lerin başından beri mentorluk, eğitimi geliştirme görevinde 
olanların, politika belirleyicilerin ve eğitim liderlerinin umutlarının 
gerçekleşmesini sağlayan bir araç olarak görülmüştür. Öğretmenlik 
mesleğinde ilk üç yıl içinde çıkan sorunların ancak iş başında öğrenme ile 
sağlanabileceğinin farkına  varan politika belirleyiciler, mentorluk sürecinin 
uygulanmasındaki önemi de zamanla anlamışlardır. Mentorluk zaman içinde 
kabuğundan sıyrılıp daha geniş bir alana yayılmaya başlamıştır. (Little, 
1990) (Feiman, Sharon, 2000:1) Mesleklerinde yüksek hedefleri  olan yeni 
atanmış okul yöneticileri, çaresizlik içinde, kıdemli okul yöneticilerinin 
desteğine, mentorluğuna ve yardımına ihtiyaç duymaktadırlar. İlk öğretim 
okul yöneticilerinin üzerine yapılmış olan bir çalışmada okul yöneticilerinin 
% 90'ının mentor rolünü üstlenmekte gönüllü oldukları gözlenmiştir. 
Kıdemli olanın tecrübesiz olanı eğitmesi biçiminde işleyen bu sürecin 
mentor okul yöneticilerinin istekli olmadığı durumlarda başarılı olması da 
beklenemez (Shelton, 1991:1). Kurum içinde ya da kurumlar arası okul 
yöneticileri arasında informal  yardımlaşmaya dayalı ilişkiler görülse de bu, 
işe yeni atanmış okul yöneticilerinin gerek çalıştıkları ortama gerekse 
yapacakları işlere adapte olabilmelerinde, yeterli değildir. 

Bu çalışmada, okul yöneticilerinin mesleğe adapte olmaları ve 
mesleki gelişimlerinde etkili bir şekilde temel rol oynayan yardımlaşma, yol 
gösterme ve rehberlik kavramlarını bünyesinde bulunduran mentor kavramı 
orijinal hali korunarak kullanılmıştır. İlgili literatür incelendiğinde 
"mentorluk" kelimesinin yerine "koçluk" (coaching) kelimesinin kullanıldığı 
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da görülmektedir. Mentorluk karşılıklı güven, anlayış ve empati 
kavramlarını bünyesinde bulundurmaktadır. İnsan yapılarına ve ilişkilerine 
bağlı olarak mentorun tutum ve davranışlarında da farklılıklar 
gözlendiğinden iyi bir mentorun tek bir tanımı olduğunu söylemek yanlıştır. 
Mentor olmak bahçe sahibi olmaya benzer; öğretmek ve gelişmek için 
durumun uygun olması gerekmektedir. Uygun ortamın sağlanması da mentor 
ve yardımcı olacağı kişi arasındaki uyuma bağlıdır (Fraser, 1998) (Bakioğlu. 
Hacıfazlıoğlu,  2000: 4). Mentorluk tanımı ile özdeşleşen temel özellikler 
şunlardır: "Sürece ve desteğe dayanan ilişki; yardım süreci; öğretme ve 
öğrenme süreci; yansıtma süreci; kariyer gelişim süreci; resmi bir sistem ve 
mentor tarafından  gerçekleştirilen roller. Mentorluğun ne olduğu ve 
görevlerinin neler olduğuna yönelik çeşitli teoriler öne sürülmüştür. 
Monaghan ve Lunt (1992) mentorluğun kökenini çıraklık sistemine 
dayandırmıştır. Mentorluk kimi zaman koruma anlamına gelen Fransız 
kökenli "protege" kelimesi ile özdeşleştirilmiştir. Son yirmi yıldır bu terim, 
farklı  şekillerde kullanılmıştır. Anderson, Shannon (1995) Carmin (1988), 
Donovan (1990), Fagan (1988) ve Little (1990) mentorluk olgusunun açık 
bir şekilde tanımlanması gerektiğini ısrarla savunmuşlardır. Dodgson (1992) 
bu olgunun tanımlanmasının çok zor olduğunu; yazarın görüş ve 
düşüncelerine göre farklı  anlamlar kazanabileceğini belirtmiştir. Long 
(1997) ise mentorün rolünün danışmandan daha fazla  olmadığını, bu 
ilişkinin ancak bir entegrasyon sürecinden ibaret olduğunu dile getirmiştir. 
Bu belirsizliği Levinson ve diğerlerinin (1978) açıklamalarında da 
görmekteyiz. Levinson "danışman" ya da "guru" kavramlarının ustalıkla bire 
bir özdeşleştiğini ancak böylesi bir kullanımın yanıltıcı olabileceğini, mentor 
kelimesinin sadece öğretmen, danışman ya da destekleyici kişi gibi dar bir 
anlama sığdırılmayacağım, bu nedenle, bu kavramların hepsini içine alan 
mentor kelimesinin kullanımında ısrarcı olduğunu belirtmiştir (Roberts, 
2000:145-149). Bu bağlamda, mentorluk kavramı ile bire bir adlandırılan bir 
kelime kullanmamız kavramın kendisi ile çelişki içine düşeceğinden, yeni 
atanmış okul yöneticisinin mesleki anlamda gelişmesinde "kilit" rolü olan 
uzman kişi "mentor" olarak adlandırılmıştır. 

Lisans eğitiminin yalnız başına ideal okul yöneticiliğinin 
yetiştirilmesinde yeterli olmadığını gösteren çalışmalar da mentorluk 
ilişkisine duyulan ihtiyacı açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Araştırma 
sonuçları, göreve yeni atanmış okul yöneticisinin mesleki gelişimine mentor 
dahil edildiğinde kariyeri boyunca daha etkili olduğunu göstermektedir 
(Malone, 2001:1). Crow ve Matthews(1998), okul yöneticilerinin tüm 
meslek hayatları boyunca mentorlarının yardımına ve iş birliğine ihtiyaç 
duyacaklarını, bu nedenle böylesine ilişkilerin şansa bırakılmaması 
gerektiğini, aksine mentorluk sürecinin belli çerçevede sistematik bir yapıya 
oturtulması gerektiğini iddia etmektedirler. 
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Weindling ve Early'in (1987) araştırması, yeni atanan okul 
yöneticisinin meslektaşları tarafından  yapılacak yardıma ve desteğe ihtiyacı 
olduğunu göstermektedir. Daresh'in (1987) çalışması ilk yıllarda okul 
yöneticisinin tipik şekilde bir sıkıntı ve endişe ortamı içinde olduğuna işaret 
etmektedir (Bakioğlu, 1994:17). 1993 yılında İngiltere'de okul yöneticileri 
üzerine yapılan çalışmada, okul yöneticilerinin kariyer basamakları 
"Başlangıç, Gelişme, Otonomi ve Bağlantısızlık" olarak adlandırılmıştır. 
Başlangıç basamağı idealizm, belirsizlik ve uyum kavramlarıyla bire bir 
kullanılmıştır. Yeni göreve atanan bir okul yöneticisi ideallerini 
gerçekleştirmeyi ertelemek zorunda kalmaktadır. Çünkü atandığı görevin 
gerektirdiği rollerin çeşitliliği, iş başında eğitimi gerekli kılmaktadır. Uzun 
yıllar öğretmenlik ve müdür muavinliği deneyimi, okul yöneticiliğinin ilk 
yıllarında iş başında eğitimde pek yararlı olmamaktadır (Bakioğlu, 1994: 
26). Okul yöneticileri her ne kadar belli bir mesleki kıdeme sahip olsalar da 
okul yöneticisi olarak atandıktan sonra yoğun bir eğitime ihtiyaç 
duymaktadır. Ancak teoriye ağırlık veren bir sistemde işlerine adapte 
olmaları çok zaman ve enerji almakta ve okul yöneticilerini endişeye 
sürüklemektedir. 1995-1998 yıllarında HEADLAMP (Okul Yöneticileri için 
Liderlik ve Yöneticilik Programı) ve NPQH (Okul Yöneticileri için Ulusal 
Mesleki Nitelikler) programlarına katılmış olan okul yöneticileri ve müdür 
yardımcıları için yapılmış araştırma sırasında okul yöneticilerinden biri bu 
tip programlara duyulan ihtiyaçları şu sözlerle dile getirmiştir. 

"Bir okulda, okul yöneticisinden nitelikli olmasından daha iyi bir şey 
olamaz. Biz onları, işlerini daha iyi yapabilmeleri için eğitimleri dahil 
elimizden gelen her şeyi yapmalıyız... İyi organize edilmiş okul yöneticisi 
yetiştirme programlarına yatırım yapılmasının bizim önceliğimiz olması 
gerektiğinden hiç şüphem yok. Şu anki mevcut (Okul Yöneticileri için 
Liderlik ve Yöneticilik Programı) programı önemli, ama yeterli değildir. Biz 
bu programın bir uzantısı olan ve okul yöneticisi olmak isteyen müdür 
yardımcıları için de bir program hazırlamalıyız. Bu program (NPQH) etkili 
ve verimli okul yöneticileri yetiştirecektir. Bu da, sonuçta, etkili ve verimli 
okulların ortaya çıkmasına yol açacaktır [Education and Training 
Parliamentary Monitor, 1995:10]" (Çınkır, 1998: 1). 

İngiltere'de son yıllarda okul yöneticilerin yetiştirilmesi üzerine 
geliştirilen programların çoğu gerçek yaşamın temeline oturtularak 
hazırlanmakta ve uygulanmaktadır (Day, 2000: 6-8). Klauke , yöneticiler 
üzerine yaptığı çalışmada, tecrübeli okul yöneticilerinin belirli dönemlerde 
emekli olacağını ve boşalan yerlerin yeni okul yöneticileri tarafından 
doldurulacağı ve bu görev aktarımı sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara 
karşı duyduğu endişeyi dile getirmiştir. Bu nedenle, "stajyer okul 
yöneticisi" ve "mentor okul yöneticisi" uygulamasının getireceği faydaları 
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savunmuştur (Klauke, 1990: 1-2). Jean Pençe (1989) yeni okul yöneticile-
rinin mesleğe adapte olabilmelerini sağlayacak olan mentor okul yöneticile-
rinin seçiminde en az dört yıl tecrübeye sahip olması gerektiğini belirtmiştir. 
Ona göre, mentor okul yöneticileri; katılımcı ruha, güçlü iletişim 
becerilerine, yenilikçi, bilgili ve yönlendirme becerilerine sahip olmaları 
gerekmektedir. Mentorlar acemi okul müdürlerinin profesyonel  gelişimleri 
için gerekli ortamı hazırlayan ve gerektiğinde her türlü destek ve öneriyi 
sunmaya hazır kişilerdir. Böylesi bir etkileşim sürecinden mentorların da 
mesleki anlamda olumlu etkileneceği belirtilmiştir (Klauke, 1990: 2). 

Öğretmenlerin ya da müfettişlerin  örneğinde olduğu gibi mesleğe 
yeni atanmış okul yöneticilerinin geçiş dönemini en az zorlukla ve en verimli 
biçimde aşmalarını sağlayan mentorluk görevi bir çok ülkede farklı 
şekillerde uygulanmaktadır. Her ülke mentorluk sürecinde farklı  konular 
üzerinde yoğunlaşıp farklı  yetiştirme yöntemleri kullanmaktadır. Örneğin, 
bazı okul yöneticisi yetiştirme programlarında, tecrübeli okul yöneticileri 
mentor olarak atanmaktadır. Bu programda etkileşim ve paylaşım süreci 
uzun bir zamana yayılırken mentor da üniversite kadrosu dahilinde çalışan 
bir kişi konumuna getirilmektedir. (Ivan ve diğerleri, 1992:1) Amerika ve 
Singapur'da mentorluk, yönetici yetiştirme programının içine entegre 
edilmiş iken İngiltere'de yöneticinin atanması yapıldıktan sonra hizmetiçi 
eğitimlerle verilmektedir (Coleman ve diğerleri, 1996:1). 

Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmelerindeki eksiklikler bilinmesine 
rağmen verilen eğitimlerin çoğu teorik alt yapıya dayanmaktadır. Yıllardır 
süre gelen bu kısır döngüyü Amerika'da bazı eyaletler yenilikçi 
uygulamalarıyla kırmaya çalışmış ve yöneticilerin artan ihtiyaçlarına belli 
bir oranda da olsa cevap verebilmeye başlamışlardır. The California 
Comission on Teacher Credentialing(Kaliforniya  Öğretmen Değerlendirme 
ve Kredilendirme Komisyonu) eğitim yöneticilerinin hazırlık programlarıyla 
ilgili 2.500 kişi üzerinde araştırma yaparak programların içeriğindeki güçlü 
ve eksik yönleri belirlemiştir. Ankete cevap verenlerin en büyük endişeleri; 
"işe ahırı, yönetim, liderlik, akademik hazırlanma, toplumun isteklerine 
cevap verebilme, sosyal konular, kamu ve politik liderlik", konularındadır ve 
bu kişiler, hazırlık programlarında tüm bu kaygıları yenebilmelerini 
sağlayan, pratiğe, klinik tecrübelere, mentorluğa, ve süreli eğitime dayalı bir 
program istediklerini belirtmişlerdir (Bartell, 1994:1). 

1991 yılında American Educational Research Association(Amerikan 
Eğitim Araştırmaları Birliği) yıllık toplantısında, okul yöneticilerinin 
yetiştirilmesi konusu tartışılmış, sunulan programda okul yöneticilerinin 
alana dayalı çalışmalar ile yetiştirilmelerinin önemi, bunun sağlanmasında da 
üniversite ve yerel okul yönetim sistemleri arasında işbirliğinin bulunması 
gerekliliği vurgulanmıştır.Okul yöneticilerinin hizmet öncesi programlarında 
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rehber olarak seçilen mentorlara öncelikle bir eğitim programı verilmesi 
kararlaştırılmıştır (Papalewis, Rosemary ve diğerleri, 1991:1). 

Gelişmiş ülkelerde mentorluk kavramının önemi bilinmesine 
rağmen, bir çok ülkede böyle bir sistemin kurulması için çaba 
gözlenmemektedir. Ancak tüm ülkelerdeki uygulamalar ve yapılmış 
çalışmalar incelendiğinde, mentorluk ilişkisi sonucunda, tecrübesiz okul 
yöneticilerinin kendine güvenlerinin arttığı, teorik bilgileri pratiğe başarıyla 
uygulayabildikleri ve kendi yönetim tarzlarını oluşturabildikleri 
gözlenmiştir. Böylesi olumlu işleyen süreçteki kısıtlılıkların başında uzun 
zamana duyulan ihtiyaç gelmektedir. Tüm bu çalışmaların ışığında, 
mentorluğun yeni atanmış okul yöneticilerinin yetiştirilmesindeki temel araç 
olduğu söylenebilir (Westhuizen, Eıasmus, 1994:2). 

Amaç 

Bu araştırmanın genel amacı; okul yöneticilerinlerinin yönetim 
sürecinde karşılaştıkları problemlerin çözümünde, mentor olarak 
kime/kimlere yaklaştıklarını ve hangi konularda mentora/mentorlara ihtiyaç 
duyduklarını belirlemektir. 

Araştırmada şu sorulara yanıt aranmıştır: 

1 .Okul yöneticileri, öncelikle kimlere mentor olarak yaklaşmaktadır? 
2,Okul yöneticileri, hangi konularda mentora ihtiyaç duymaktadırlar? 

Önem 

Ülkemize 1995 yılından sonra, okul yöneticiliğine atanmakta 
geleneksel yöntemin dışına çıkarak, yeni bir yaklaşım benimsenmiş ve okul 
yöneticisi olmak isteyenlere 1998 yılından itibaren sınav uygulanmaya 
başlanmıştır. Bugün sınavı kazanan yönetici adaylarına kapsamlı bir 
hizmetiçi eğitim verilmekte ve yapılan sınav sonucunda atama 
yapılmaktadır. Hizmetiçi eğitim programlarının belli merkezlerde 
yapılmasıyla ortaya bazı zorluklar çıkmaktadır. Yöneticilerin 
yetiştirilmesindeki zorluğu ortadan kaldırmak amacıyla Milli Eğitim 
Bakanlığı yeni arayışlara girmiştir (Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın 
B.08.0.HDE.0.25.04.00./5361 sayılı yazı). Mentor yoluyla yönetici 
yetiştirme de bu arayışlara alternatif  olarak düşünülebilir. 

Okul yöneticisinin görev alanına giren konularda profesyonel  bir 
davranış sergileyebilmesi için, iyi yetişmiş olması gerekmektedir. Bu eğitim 
sadece verilen hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimlerle sınırlı kalmamalıdır. 
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Okul yöneticisine sürekli, sistemli bir şekilde mentor olacak, güvendiği ve 
daha önce eğitim yöneticiliği yapmış, değişime açık, teknolojik okur yazar, 
eğitim yönetimindeki dönüşümleri takip eden mentor/mentorlara gereksinim 
duyulduğu düşünülmektedir. Mentor yoluyla yönetici yetiştirme, bazı 
ülkelerde (A.B.D., İngiltere, Singapur, Kanada v.b.) uygulanmakla birlikte 
ülkemizde bu yönde bir çalışma henüz yapılmamaktadır. Bu çalışmanın, 
alanında ilklerden biri olması nedeniyle önemli olduğu düşünülebilir. 

Yöntem 

Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla, ilgili literatürden 
yararlanılarak, anket maddeleri oluşturulmuş ve iki okul yöneticisiyle 
(mesleki kıdemi iki yıl ve onbeş yıl olan) "yapılanmamış görüşme tekniği" 
(Kaptan, 1995:146) ile görüşme yapılmış ve bunun sonucunda anket taslağı 
oluşturulmuştur. Daha sonra araştırmacıların önceki yayınları (Bakioğlu, 
Hacıfazlıoğlu,  2000) ve ilgili geniş literatür tarandıktan sonra bir çok anket 
maddesi yapılandırılmıştır. Geliştirilen anket taslağı üç öğretim elemanının 
görüşleri doğrultusunda tekrar gözden geçirilerek sadeleştirilmiş ve son şekli 
verilmiştir. Araştırmada kişisel tarama modeli uygulanmış; " iki veya daha 
çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişimin varlığı ve/veya derecesi" 
(Karasar, 1994:18) belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın olgusal 
verilerinin temelini literatür, yargısal verilerinin temelini ise anket sonuçları 
oluşturmaktadır. 

Araştırmanın evrenini İstanbul ilindeki Milli Eğitim Bakanlığına 
Bağlı Devlet okullarında(İlköğretim, Ortaöğretim, Meslek Eğitim Merkezi, 
Okul Öncesi, Halk Eğitimi, Özel Eğitim) görev yapan okul yöneticileri 
oluşturmaktadır. Örneklemini ise İstanbul iline bağlı ilçelerden tesadüfi 
yöntemle seçilen on sekiz ilçede bulunan okul yöneticileri oluşturmuştur. Bu 
çalışmanın anketi, 13-20 Şubat 2002 tarihleri arasında İstanbul Teftiş 
Kurulu'nun düzenlediği "Soruşturma Teknikleri" seminerine katılan 675 
yöneticiye uygulanmış ve 669 anket değerlendirmeye alınmıştır. 

İstatistik çözümlemede SPSS 8.0 paket programı kullanılmıştır. 
Yöneticilerin cinsiyet, mesleki kıdem, çalıştığı okul, yöneticiliğe atanma 
yönteminde, yüzde (%), frekans(f),  Crosstabs ve değişkenler arasındaki 
farklılık  Kruskal-Wallis H Test, Menn Whitney U testi yapılarak 
manidarlık düzeyi p<.05 olarak kabul edilmiştir. 

115 



Bulgular 

Araştırmaya toplam 669 okul yöneticisi katılmış ve bunlara ilişkin 
kişisel bilgiler Tablo l'de verilmiştir. 

Tablo  1. Demografik  değişkenler 

Özellik / % 

Cinsiyet 

Bayan 96 14,3 

Bay 573 85,7 

Yöneticilik  Kıdemi 
1-5 yıl 140 20,9 

6-10 yıl 183 27,4 

11-15 yıl 124 18,5 

16-20 yıl 99 14,8 

21 yıl ve üzeri 123 18,4 

Görev Yapılan  Okul  Tiirii 
İlköğretim 488 72,9 
Genel Lise 55 8,2 
Ticaret Meslek Lisesi 22 3,3 
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 16 2,4 
İmam Hatip Lisesi 6 ,9 
Anadolu Lisesi 12 1,8 
Süper Lise 9 1,3 
Diğer(M.E.M., H.E.M., Ö.E., 61 9,1 
O.Ö.E.) 

Tablo l'de izlenebileceği gibi okul yöneticilerinin cinsiyet 
dağılımına göre %85,7'sini erkek, %14,3'ünü kadınlar oluşturmaktadır. 

Okul yöneticilerinin yöneticilik kıdemlerine bakıldığında 1-10 yıllık 
yöneticiler oranı ve 11 yıldan fazla  yöneticilik kıdemine sahip 
yöneticilerin oranı ise %52,6 olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya %72,9 ilköğretim yöneticileri katılırken %9,1 diğer 
grubu olarak tanımlanan Meslek Eğitim Merkezi, Halk Eğitim Merkezi, Özel 
Eğitim ve Okul Öncesi Eğitimi yöneticileri katılmıştır. 
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Tablo  2. Okul  müdürlerinin  göreve gelme  şekli 

"özellik  f  % 
Göreve Gelme şekli 
Atama 594 88,8 
Sınav 75 11,2 

Tablo 2'de, okul yöneticilerinin göreve gelme şekli, %88,8'i atanma 
yoluyla ve %11,2'si sınav kazanarak gerçekleşmiştir. Sınavla atanmada 75 
yöneticinin, %69,3'ü ilköğretimde, %129'si Genel lise, %6,6'sı Ticaret 
Meslek Lisesi, %1,3'ü Anadolu lisesi, %10,5'i diğer grubunda belirtilen 
okullarda çalışmaktadırlar. Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Süper Lise, 
İmam Hatip Lisesinde henüz sınavı kazanarak göreve getirilen okul 
yöneticisi 

1. Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Okul yöneticileri, öncelikle kimlere mentor olarak 
yaklaşmaktadırlar? 

Tablo  3. Okul  yöneticileri,  yönetim sürecinde  kendisi  çözemediği  herhangi  bir problemle 
karşılaştığında  öncelikli,  birinci  tercih  olarak  kimlere  danışmaktadır 

Yöneticilik 
Kıdemi 

Deneyimli 
Okul 
Yöneticileri 

Müfettişler İlçe M.E.M İl M E M. M.E.B. 
Yöneticileri 

Okuldaki 
Müdür 
Yrd. 

Diğer 
Çözüm TOPLAM 

Yöneticilik 
Kıdemi f % f % f % f % r % f % f % f % 

1-5 yıl 102 72,8 14 10,0 16 11,4 2 1,4 2 1,4 4 2,8 4 2,8 144 21,5 
6-10 yıl 111 60,6 16 8,7 43 23,6 3 1,6 0 0 5 2,7 4 2.1 182 27,2 
11-15 yıl 77 62,0 » 7,2 23 18,5 0 0 1 ,8 7 5,6 5 4,0 122 18,2 
16-20 yıl 64 64,6 11 11.1 13 13,1 2 2,0 2 2,0 3 3,0 4 4,0 99 14,7 
21 yıl ve 
üstü 65 52,8 19 15,9 23 18,6 5 4.0 5 4,6 1 ,8 4 3,2 122 18,2 

Toplam 419 62,6 69 10,3 118 17.6 12 1,8 10 1,5 20 2,9 21 3,1 669 100.0 

Tablo 3'de, her kıdemdeki okul yöneticilerinin, eğitim yönetimi ile 
ilgili herhangi bir problemi çözemediklerinde ilk tercih olarak % 62,2 
oranında deneyimli okul yöneticilerini mentor olarak seçtikleri söylenebilir. 
Yöneticilerin %17,6'sı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan yöneticileri, 
% 10,3'ü Müfettişleri,  %1.8'i İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan 
yöneticileri mentor olarak seçerken , sadece %3,1'i problemleri değişik 
yayınlar araştırarak çözdükleri belirlenmiştir. 

2. Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Okul yöneticileri, hangi konularda bir mentor'a ihtiyaç 
duymaktadırlar? 
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Tablo  4. Çevrenin  okula  maclcli  ve manevi desteğinin  sağlanması  konusu 

Cinsiyet N 
Sıra 
Ortalaması 

Sıraların 
Toplamı 

Mann-
Whitney U 

P 

Kadın 96 286,56 27510,00 22854 000 ,002 
Erkek 573 343,12 196605,00 

,002 

Tablo 4'te, çevrenin okula maddi ve manevi desteğini sağlama 
değişkenine göre yapılan karşılaştırmada, cinsiyeti erkek olan yöneticilerin 
(343,12), bayan yöneticilere göre (286,56), çevreden okula maddi ve manevi 
daha fazla  destek sağladıklarını düşündükleri belirlenmiştir (p<,001). 

Tablo  5. Mevzuatı  yorumlama konusu 

Göreve geliş 
biçimi 

N 
Sıra 

Ortalaması 
Sıraların 
Toplamı 

Mann-Whitney U P 

Atamayla 594 327,92 198807,00 
8070,500 ,001 

Sınavla 75 391,06 29329,50 
8070,500 ,001 

Tablo 5'de, Milli Eğitim mevzuatını yorumlama ile yöneticilerin 
göreve getirilme yöntemi değişkenine göre yapılan karşılaştırmada, 
yöneticilik sınavını kazanan yöneticilerin(391,06), atanma yöntemiyle 
göreve getirilen yöneticilere göre (327,92) mevzuatı yorumlamakta daha 
fazla  mentor/mentorlara ihtiyaç duydukları belirlenmiştir(p<.001). 

Tablo  6. Okulda  bütçe oluşturma  ve yönetme konusu 

Göreve geliş 
biçimi 

N 
Sıra 

Ortalaması 
Sıraların 
Toplamı 

Mann-Whitney U P 

Atamayla 594 330,12 196089,00 
19374,000 ,023 

Sınavla 75 373,68 28026,00 
19374,000 ,023 

Tablo 6'da, okulda bütçe oluşturma ve yönetme değişkeni ile 
yöneticilerin göreve gelme değişkeni arasında anlamlı bir fark  olduğu 
görülmektedir(p<05). Sınavı kazanan yöneticilerin (373,68), atanan 
yöneticilere göre(330,12) okulda bütçe oluşturma ve yönetme konusunda 
daha fazla  danışmaya ihtiyaç duydukları belirlenmiştir. Yapılan Crosstab'ta 
sınavla atanan yöneticilerin %69.3'ü 1-5 yıllık kıdeme sahip oldukları 
belirlenmiştir. En fazla  5 yıllık yöneticilik tecrübesine sahip yöneticiler 
mentor/mentorlara ihtiyaç duymaktadırlar. 
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Tablo  7. Okulda  insan ilişkileri  ve iletişim  kurma konusu 

Hizmetiçi 
Eğitime 
katılma 

N Sıra 
Ortalaması 

Sıraların 
Toplamı Mann-Whitney U P 

Hiç katılmadım 59 80,20 4732,00 9qa9 nnn ,003 
3 defa 124 97,61 12104,00 

,003 

Tablo 7'de, yöneticilerin hizmetiçi eğitime katılma sayısı ile okulda 
insan ilişkileri ve iletişim kurma değişkeni arasında yapılan karşılaştırmada 
anlamlı bir fark  vardır(p<.001). Hizmetiçi eğitime 3 kez katılan 
yöneticilerin(97,61), hiç katılmayan yöneticilere göre(80,20) daha fazla 
mentor/mentorlara ihtiyaç duydukları belirlenmiştir. Hizmetiçi eğitime hiç 
katılamayan yöneticiler %93,2'oranla bu konuda mentor/mentorlara ihtiyaç 
duymadıklarını belirtmişlerdir. 

Tablo  8. Mevzuatı  Yorumlamak  konusu 

Yöneticilik 
kıdemi N Sıra 

Ortalaması 
Sıraların 
Toplamı Mann-Whitney U P 

1-5 yıl 140 175,14 24519,00 10971,000 ,009 6-10 yıl 183 151,95 27807,00 10971,000 ,009 

Tablo 8'de, okul yöneticiliği kıdemi ile mevzuatı yorumlama 
değişkeni arasında anlamlı bir fark  olduğu izlenmektedir(p<.001). 1-5 yıl 
yöneticilik kıdemine sahip olan yöneticilerin(175,14), 6-10yıl yöneticilik 
kıdemine sahip yöneticilere göre mevzuatı yorumlamakta daha fazla 
danışmaya ihtiyaç duydukları belirlenmiştir. 

Tablo  9. Öğrencilerin  ilgi  alanlarına  göre doğru  mesleğe  yönlendirilmesi  konusu 

Okuldaki 
öğrenci sayısı N Sıra 

Ortalaması 
Sıraların 
Toplamı Mann-Whitney U p 

2000 den az 514 263,92 135656,00 -30A1 AA ,016 4001 ve üzeri 18 340,11 6122,00 ,016 

Tablo 9'da, öğrencilerin ilgi alanlarına göre doğru mesleğe 
yönlendirilmesi değişkeni ile okuldaki öğrenci sayısı arasında anlamlı bir 
fark  olduğu görülmektedir (p<.01). Okulunda 4001 ve daha fazla  öğrencisi 
olan okul yöneticilerinin(340,l 1), öğrenci sayısı 2000'den az olan okul 
yöneticilerine göre, öğrencilerin ilgi alanlarına göre(263,92), doğru mesleğe 
yönlendirilmesi konusunda daha fazla  mentor/mentorlara ihtiyaç duydukları 
belirlenmiştir. 
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Tablo  10. Okul  yöneticilerinin,  Mentora  ihtiyaç  duydukları  konuların  frekans  ve yüzdesi 

f % 
1 Okulda Toplam Kalite Yönetimi konusunda 471 70.1 
2 Bilgisayar kullanma konusunda 408 61.1 
3 Laboratuar(bilgisayar,fen  v.b.) kurmada 358 53.5 
4 Okulda yapı işleri konusunda 325 48.6 

5 Öğrencilerin ilgi alanlarına göre doğru mesleğe 
yönlendirilmesinde 308 46.0 

6 Okulda öğrenen örgüt felsefesini(okulda 
hizmetiçi eğitim gibi) oluşturmakta 306 45.7 

7 Çevrenin okula maddi ve manevi desteğini 
sağlamakta 292 43.6 

8 Okula alınacak ders araç-gereçlerinin 
seçilmesinde 281 42.0 

9 Okul ve örgüt kültürünü yaratmakta 243 36.3 
10 Okulda bütçe oluşturma ve yönetmekte 217 32.4 
11 Okulda insan ilişkileri ve iletişim kurmakta 151 22.6 
12 Okulda çatışmayı yönetmekte 120 17.9 

Tablo 10'da görüldüğü üzere, okul yöneticilerinin %61,1'i bilgisayar 
kullanma, %70,1'i okulda Toplam Kalite Yönetimi, %53,5'i okulda eğitim 
laboratuarı dizaynı, %42,0'ı okula alınacak uygun ders araç gerecinin 
seçilmesi, % 45,7'si okulda öğrenen örgüt felsefesini  oluşturma, %36,3'ü 
okul ve örgüt kültürünü oluşturma, %43,6'sı çevrenin okula katkısını 
sağlama, %46,0'ı öğrencilere mesleki rehberlik yapma, %48,6'sı okulda 
teknik yapı işleri konusunda, %32.4'ü okulda bütçe oluşturma ve yönetmede, 
% 22,6'sı okulda insan ilişkileri ve iletişim kurmakta ve %32,4'ü bütçe 
oluşturma ve yönetmekte sürekli olarak mentora/mentorlara ihtiyaçlarının 
olduğunu belirtmişlerdir. 

Tartışma 

Araştırmada, sınav ile göreve gelmiş yöneticilerin mevzuatı 
yorumlamaları ve bütçe oluşturmaları konusunda atama ile görevlendirilmiş 
okul yöneticilere oranla daha fazla  zorluk çektiği ortaya 
çıkmıştır(p<.01,Tablo 8). Daha önce yöneticilik yapmamış ve sınavı 
kazanarak atanan bazı yöneticilerin "göreve  başlamadan  kapsamlı  bir 
hizmetiçi eğitimden  geçirilmiş  olmalarına  rağmen"  mevzuatı doğru 
yorumlayabilmeleri için bir sürecin gerekli olduğu düşüncesindeyiz. Sınav 
ile göreve getirilmiş okul yöneticilerinin teorik bilgileri ne kadar sağlam 
olursa olsun tecrübe edinme veya staj yapma imkanına sahip 
olmadıklarından görevlerinin ilk yıllarında oldukça zorluk yaşamaktadırlar. 
1-5 yıl kıdeme sahip okul yöneticilerinin, 6-10 yıl kıdemli okul 
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yöneticilerine göre daha fazla  mentor/mentorlara ihtiyaç duymakta olduğu 
anlaşılabilir (Tablo 8). Benzer şekilde, İngiltere'de okul yöneticilerinin 
kariyer evreleri üzerine yapılan bir çalışmada okul yöneticilerinin, 
"Başlangıç Basamağının" ana işlemlerinden biri iş başında öğrenmedir ve bu 
öğrenme süreci karşılaşılan problemlerin yapısına bağlı olarak değişik 
zaman dilimini alabilmektedir. Göreve yeni başlayan yöneticiler, kendilerini 
büyük ölçüde belirsizliğin içinde görmektedirler. Yeni yöneticinin coşkusu 
ilk atandığı yılda en tepe noktasında olsa bile işin içeriğinin ne olduğu 
hususundaki belirsizlik yüzünden, göreviyle ilgili bilgi ve beceri kazanmak 
için zaman harcamak durumunda kalmaktadır (Bakioglu, 1994: 21). 

Bazı ülkelerde eğitim yöneticilerini yetiştirmenin gereği ve önemi 
giderek anlaşılmış ve bu konu daha ciddi ele alınmaya başlanmıştır. Eğitim 
yönetimi hazırlama programlarına temel olabilecek herkesin üzerinde 
anlaştığı bir eğitim yönetimi kuramı geliştirilmiş değildir. Batı Avrupa 
kıtasında genelde eğitim yöneticilerini yönetsel rollere hazırlayıcı hizmet 
öncesi yetiştirme programları bulunmamaktadır. Buna karşılık bazı 
gelişmeler bu ülkelerde eğitim yöneticilerinin hizmetiçinde yetişmelerini 
gerekli kılmıştır. Asya kıtasında da eğitim yöneticilerinin yetiştirilmeleri 
gereğine inanıldığı gözlenmektedir. UNESCO'nun yardımı ile bir dizi eğitim 
yöneticisi yetiştirme programı geliştirilmiştir. Afrika  ülkelerinde yönetici 
yetiştirme Avrupa ülkelerinin önceki yollarını izler görülmektedir. Kuzey 
Amerika'da ise eğitim yöneticilerini hazırlayıcı programların çoğu 
üniversitelerce sunulmaktadır. (Balcı, 1999: 440) Üniversiteler okul 
yöneticilerinin işe alınmalarında, hazırlanmalarında ve sürekli eğitimlerinde 
önemli bir rol oynarlarken okullar eğitim yöneticileri için bir nevi 
laboratuvar ortamını yani deneysel çalışmanın yapılabileceği bir ortamı 
sunmaktadır (Klauke, 1990: 1). 

Araştırma sonucunda okul yöneticileri herhangi bir sorunla 
karşılaştıklarında tecrübeli okul yöneticilerine danıştıkları ortaya çıkmıştır. 
Her kıdemdeki okul yöneticileri, eğitim yönetimi ile ilgili bir problemi 
çözemediklerinde ilk tercih olarak % 62,2 oranında deneyimli okul 
yöneticilerini mentor olarak seçtikleri söylenebilir. Yöneticilerin %17,6'sı 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan yöneticileri, % 10,3'ü Müfettişleri, 
%1.8'i İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan yöneticileri mentor olarak 
seçerken , sadece %3,1 problemleri kendilerinin değişik yayınlardan 
araştırarak çözdüklerini belirtmişlerdir. 21 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip 
yöneticilerin %4,6'sı mentor olarak Milli Eğitim Bakanlığı yöneticilerini 
tercih etmektedirler. Bunun nedeni, uzun yıllar okul yöneticiliği görevinde 
bulunan müdürlerin bakanlıkta bir çevre edindikleri söylenebilir (Tablo 3). 
Bu, mentorluk sürecinin aslında gayri resmi olarak bireyler arasında 
uygulandığının bir göstergesidir. Yaptığımız görüşmelerde bazı okul 
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yöneticileri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan yöneticilere de 
mentorluk yaptıklarını belirtmektedirler. Okul yöneticilerinin 
yetiştirilmesine yönelik sistemi destekleyici nitelikte olan mentorluk, 
modern toplumlarda çeşitli okullarda uygulansa da, Cordeio ve Smith, bu 
konuda yeterli çalışmanın bulunmadığını belirtmişlerdir. 18 okul yöneticisi 
ve 18 stajyer üzerinde yapılan çalışma sonucunda her iki grubun da böylesi 
bir sürecin mesleki gelişmelerinde olumlu katkıları olduğu hususunda hem 
fikir  olduğu ortaya çıkmıştır. Mentorlar, yanlarında staj yapan okul 
yöneticilerinin eksik yönlerinin rahatlıkla konuşabildiklerini ve bunun en 
önemli sebebinin de mentorluk sürecinin bir ya da iki yıl sürmesinden 
kaynaklandığını belirtmişlerdir (Corderio, Smith, 1995: 2). Singapur'da ve 
İngiltere'de yaklaşık 70 ilk ve orta öğretim okul yöneticisi üzerinde yapılan 
çalışma sonucunda, bunların tümünün işe yeni başlayan okul yöneticilerine 
mentorluk yaptıkları ortaya çıkmıştır. Ancak mentorluk süreci ile ilgili 
algılamalarında anlamlı farklılıklar  göze çarpmıştır. Singapur'da bu süreç, 
mentorun çırağını gözlemlemesi şeklinde 8 hafta  sürmektedir. Singapur'da 
çıraklar daha ziyade öğrenmenin üzerinde durulan bir yöntem uygulanırken, 
İngiltere'de bu süreç daha çok mentorun çırağına destek olması şeklindedir. 
Singapur'daki bazı mentorlar yardımcı oldukları kişileri değerlendirmekten 
duydukları hoşnutsuzluğu belirtseler de, bu sistemin İngiltere'deki işleyişe 
göre daha gelişmeye açık olduğunu dile getirmişlerdir (Coleman, 1996: 1). 
Benzer bir program, Oregon'da 2 yıl deneysel olarak sürdürülmüştür. 
Programın ilk yılında yönetim becerileri ve çağdaş eğitim liderliği 
kavranılan verilmiştir. Aynı yaz katılımcılar , yönetim ile ilgili dört ders 
almış ve National Association of  Secondary Principals (Ulusal Ortaöğretim 
Müdürleri Birliği) değerlendirme programına katılarak alana dayalı çalışma 
yapma fırsatını  ve mentorluk süreci hakkında seminerleri dinleme fırsatı 
bulmuşlardır. Bu programa dayalı yapılan çalışmaların sonucunda şu 
bulgular elde edilmiştir: 1) Katılımcıların çoğu tutarlı bir liderlik teorisini 
benimsemişler ve mentorluk sürecinde öğrendikleri becerileri kullanabilmeyi 
başarmışlardır. 2) Deneysel programa katılan katılımcılar, mentorluk 
sürecine olumlu yaklaşım sergilemişlerdir. 3) Gelenekçi kişilere nazaran 
katılımcı ruha sahip kişiler programa daha istekle katılmışlardır. 4) 
Katılımcıların çoğu programın ilk yılını oldukça başarılı bulmuşlardır 
(Schmuck, 1993: 1). 

Araştırma sonuçlarımıza göre; Okul yöneticilerinin %61,1'i 
bilgisayar kullanma, %70,1'i Okulda Toplam Kalite Yönetimi, %53,5'i 
okulda eğitim laboratuarı dizaynı, %42,0'ı okula alınacak uygun ders araç 
gerecinin seçilmesi, % 45,7'si okulda öğrenen örgüt felsefesini  oluşturma, 
%36,3'ü okul ve örgüt kültürünü oluşturma, %43,6'sı çevrenin okula 
katkısını sağlama, %46,0'ı öğrencilere mesleki rehberlik yapma, %48,6'sı 
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okulda teknik yapı işleri konusunda % 22,6'sı okulda insan ilişkileri ve 
iletişim kurmakta ve %32,4'ü bütçe oluşturma ve yönetmekte sürekli olarak 
mentora veya mentorlara ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Eğitim 
yöneticilerinin yetiştirilmesi üzerinde yapılmış olan başka bir çalışmada 
eğitim yöneticilerinin eğitim programlarında önemli gördükleri konulardan 
bazıları şunlardır: "Okul toplum ilişkisi (X=4,21), insan ilişkileri (x=4,19), 
okul bütçe ve finansman  yönetimini (X=4,14), okulda çatışma 
yönetiıni(x=3,63)" (Balcı, 1988: 444). Farklı zamanlarda yapılan bu 
araştırmalarda görüleceği gibi okul yöneticilerinin, ihtiyaç tanımları çağın 
koşullarına göre farklılaşmıştır  ve sorumlu oldukları konularda sürekli 
olarak mentora/mentorlara gereksinimleri devam etmektedir. Bu çalışmada 
mentorluk, bireyin mesleki gelişiminde katkı sağlayıcı olan tek bir kişi 
olarak ele alınmış olsa da insan hayatında farklı  şekillerde mentorlar yer 
almaktadır. Bunun bir nedeni de bir kişinin tüm alanlarda uzman 
olamayacağı düşüncesi olabilir. Meslek yaşamı boyunca "teknolojik 
mentora, sanal mentora, teknik mentora, kültürel mentora ve müşteri 
mentoruna" ihtiyaç duyulabilir (Farren, 2000: 1-3). 

Araştırmada diğer anlamlı çıkan bulgulardan birisi de, alınan 
hizmetiçi eğitim sayısı ve iletişime önem verme arasında bulunmuştur. Okul 
yöneticilerinin hizmetiçi eğitime katılma oranları arttıkça iletişime daha 
fazla  önem verdikleri gözlenmiştir. Bu hizmetiçi eğitime katılan 
yöneticilerin okulda iletişime önem verdiklerinin bir göstergesi olup, bunun 
hizmetiçi eğitim aldıkça; iletişim konusunun bir uzmanlık alanı olduğu 
gerçeğini kabul etmelerinden kaynaklandığı söylenebilir. Hizmetiçi eğitime 
hiç katılmayan yöneticilerin ise iletişimin okula ne fayda  sağlayabileceği 
konusunda bilinçli olmadıkları yorumuna gidilebilir (Tablo 7). Bu nedenle 
hizmetiçi eğitim programlarının yöneticilerin yetişmesindeki önemi göz 
önünde bulundurulmalı ve programlar buna bağlı olarak sürekli 
geliştirilmelidir. Ancak Balcı (1982) tarafından  yapılan "eğitim yönetici-
lerinin hizırıetiçinde yetiştirilmesi" konulu çalışmada, bu programlarda 
içeriğin geleneksel "formalite  ve yazışmalardan oluştuğu, yönetici ve liderlik 
davranışına yönelik derslerin yer almadığı belirlenmiştir. Ayrıca program 
içeriği, eğitime alınacak eğitim yöneticilerinin gerçek eğitim ihtiyacı olmak 
yerine, yetkililerin istek ve tahminlerinden oluştuğu da dile getirilmiştir 
(Balcı, 1982:175). Eğitim yöneticilerini yetiştirmek için kullanılan hizmet 
öncesi programların ne dereceye kadar yararlı ve uygulanabilir olduğu 
tartışması hala devam etmektedir. Karşılaştıkları problemleri çözebilmek 
amacıyla, yöneticilerin öğretim üyelerinden çok diğer yöneticilere danıştığı, 
kitaplarından fazla  telefonlarını  kullandıkları yaklaşık 30 sene önce yapılan 
bir araştırma ile belirlenmiştir(Bursalıoğlu, 1973:32). Mentorluk süreci gerek 
hizmetiçi, gerekse göreve yeni atanan okul yöneticisinin hizmet öncesi 
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programlarında uygulanması kuramsal bilginin özümsenmesinde ve 
uygulamaya konulmasında yardımcı olmaktadır (Papalevvis, Rosemary ve 
diğerleri, 1991:1). 

Mentorluk özelliklerine sadece orta öğretim okul yöneticileri için 
değil, üniversitelerdeki Danışman, Bölüm Başkanları, Ana Bilim Dalı 
Başkanları da sahip olmalıdır. Bu konuda akademisyenler, kıdemsiz öğretim 
elemanlarının kariyer gelişimlerinin üzerinde kilit rol oynamaktadırlar. 2001 
yılında akademisyenlerin kariyer gelişimleri üzerine yapılan bir çalışmada 
mentorluk olgusunun önemi ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucunda öğretim 
elemanlarının yarısından fazlası  mesleki gelişimlerinde mentorlarının önemli 
rol oynadığını belirtmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre öğretim 
elemanlarının %55'i mentor rolünü üstlendiklerini belirtmişlerdir. Mentorluk 
uygulaması açısından 0-5 yıl kıdeme sahip öğretim elemanları ile 20 yıl ve 
üstü kıdeme sahip olanlar arasında anlamlı bir farklılık  bulunmuştur. 0-5 yıl 
tecrübeye sahip öğretim elemanları meslektaşlarıyla beraber çalışıp işbirliği 
yapmaya gönüllü iken, 20 yıl ve üstü tecrübeye sahip olanlar 
meslektaşlarıyla daha az işbirliği yaptıklarını belirtmişlerdir. (F= 1.948; t= 
,7893; P<0,05) (Bakioglu, Hacıfazlıoğlu,  2001: 3-4). Çalışmada, eğitim 
kurumunda işbirliğine dayalı bir kültür oluşturulmasının önemi vurgulanmış, 
bölüm başkanının denetçi rolünden çok mentor rolünü üstlenmesi gerektiği 
belirtilmiştir (Bakioğlu, Hacıfazlıoğlu,  2001: 7). 

Okul yöneticilerinin cinsiyet değişkenine bakıldığında kadın 
yöneticilerin % 14 oluşu dikkat çekicidir. Okul yöneticileri ile ilgili yapılan 
benzer bir araştırmada (Bakioğlu, Özcan, 2001:46) orta okul ve lisede görev 
yapanların %18'i ve Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde çalışan 
yöneticilerin de sadece % 6,4'ünü kadın yöneticiler oluşturmaktadırlar. 
Ülkemizde öğretmenlerin yarısına yakınının kadın olmasına rağmen, okul 
yöneticisi olarak genel ortalamada bu oranın çok düşük olduğu 
görülmektedir. 

Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin ilgi alanlarına göre doğru 
mesleğe yönlendirilmesi değişkeni ile okuldaki öğrenci sayısı arasında 
anlamlı bir fark  olduğu görülmektedir(p<.01, Tablo 8). Bu durum aslında 
yöneticinin kendisi ile çok ilgili olmamakla birlikte, öğrencilerin fazla 
olması daha çok rehberlik uzmanına ihtiyacın olduğunu ortaya koymaktadır. 
Öğrencisi fazla  olan okullarda yöneticilerin Mesleki Rehberlik ile ilgili 
çalışmalara, ayrı bir önem vermeleri gerekmektedir. Bu durum aynı zamanda 
çevrenin okula bakış açısını olumlu yönde etkileyebilecektir. 

Araştırma kapsamındaki okul yöneticilerinin %33'ünün 16 yıl ve 
daha fazla  kıdeme sahip olması üzerinde durularak bunların Bağlantısızlık 
Evresi (Bakioğlu, 1994) özelliklerine sahip olup olmadıkları incelenmelidir. 
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Sonuç 

• Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin cinsiyet dağılımına 
bakıldığında %85,7'sinin erkek, %14,3'ünün kadınlardan oluştuğu 
görülmektedir. Araştırmada; 1-10 yıllık yöneticiler %47,4 oranında 11 
yıldan fazla  yöneticilik kıdemine sahip olanlar ise %52,6 oranında temsil 
edilmektedir. Okul yöneticilerinin göreve gelme yöntemi; %88,8'i atanma ve 
%11,2'si sınavı kazanarak gerçekleşmiştir. Her kıdemdeki okul yöneticileri, 
eğitim yönetimi ile ilgili bir problemi çözemediklerinde ilk tercih olarak % 
62,2 oranında deneyimli okul yöneticilerine mentor olarak yaklaştıkları 
söylenebilir. Yöneticilerin %17,6'sı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan 
yöneticileri, % 10,3'ü Müfettişleri,  %1.8'i İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 
çalışan yöneticileri mentor olarak seçerken, sadece %3,1 problemleri değişik 
yayınlardan araştırarak çözdükleri belirlenmiştir. 

• Sınavı kazanan yöneticilerin, atanma yöntemiyle göreve getirilen 
yöneticilere göre mevzuatı yorumlamakta daha fazla  mentor/mentorlara 
ihtiyaç duydukları belirlenmiştir. Sınavı kazanan yöneticilerin atanan 
yöneticilere göre okulda bütçe oluşturma ve yönetme konusunda daha fazla 
mentor/mentorlara ihtiyaç duydukları belirlenmiştir. Bunun nedeni belki de 
sınav ile göreve gelen yöneticilerin okul hayatını uygulamada henüz 
tanımaya başlamasının getirdiği sosyalleşme süreci olabilir. Hizmetiçi 
eğitime 3 kez katılan yöneticiler, hiç katılmayan yöneticilere göre daha fazla 
mentor/mentorlara ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Okul yöneticileri; 
%61,1'i bilgisayar kullanma, %70,1'i okulda Toplam Kalite Yönetimi, 
%53,5'i okulda eğitim laboratuarı dizaynı, %42,0'ı okula alınacak uygun ders 
araç gerecinin seçilmesi, % 45,7'si okulda öğrenen örgüt felsefesini 
oluşturma, %36,3'ü okul ve örgüt kültürünü oluşturma, %43,6'sı çevrenin 
okula katkısını sağlama, %46,0'ı öğrencilere mesleki rehberlik yapma, 
%48,6'sı okulda teknik yapı işleri konusunda, %32.4'ü okulda bütçe 
oluşturma ve yönetmede, % 22,6'sı okulda insan ilişkileri ve iletişim 
kurmakta ve %32,4'ü bütçe oluşturma ve yönetmekte sürekli olarak 
mentora/mentorlara ihtiyaçlarının olduğunu belirtmişlerdir. 

Öneriler 

V Yöneticilerinin ister atama ister sınav yolu ile işe getirilmiş olsun, 
göreve başladıkları ilk yıllarda çeşitli sorunlarla karşılaşmaları 
kaçınılmazdır. Bu sorunları en kısa sürede ve etkili bir şekilde aşabilmeleri 
için mentorluk sürecinin ülkemizde de uygulanmaya başlanması ve bunun 
sistematik bir hale getirilmesi gerekmektedir. 
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V "Stajyer okul yöneticisi" kavramının literatüre ve pratiğe 
yerleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Nasıl ki öğretmenler mesleğe 
başlamadan önce bir yıl staj dönemi geçiriyorlarsa okulun tüm öğretmenleri, 
yöneticileri ve idari çalışanlar üzerinde etkisi bulunan okul yöneticilerinin de 
en az bir yıl böylesi bir dönemden geçirilmesi gerekmektedir. Mentor okul 
yöneticisinin de konusunda en az dört yıl tecrübeye sahip olması önerilebilir. 
Mentor okul yöneticisi ve stajyer okul yöneticisi arasındaki mesleki 
diyalogların yapıcı olması gerekmektedir. 

V Böylesi bir sistemin uygulanabilmesi için bu konuya bağlı tüm 
etmenler üzerinde ayrı ayrı araştırmaların yapılmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Okul yöneticilerinin, mentor olarak yetiştirmelerine yönelik 
dünya uygulamaları gözden geçirilmeli ve bu kavramlar, günümüz 
koşullarına göre eğitim programlarına uyarlanmalıdır. 

V Okul yöneticileri, 10 yıldan fazla  kıdeme sahip olsalar dahi 
değişen çağın koşullarına ayak uydurabilmek için kendilerini sürekli 
geliştirmek zorundadırlar. Bu, genellikle verilen hizmetiçi eğitim 
programlarıyla sağlanabilmeye çalışılmaktadır. Hizmetiçi eğitim 
programlarının içeriği sadece teorik ağırlıklı olmaktan çıkıp durum analizi 
şeklinde de uygulamalara yer verilebilir hale getirilmelidir. Mentorluk 
kavramına hizmetiçi ve hizmet öncesi programların temel dayanağı olarak 
yer verilmeli ve tüm düzenlemeler bu bağlamda ele alınmalıdır. 

V Okul yöneticileri kariyerlerinin değişik evrelerinde değişik 
sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunlar hizmet öncesi kurslar ve 
eğitimlerle verilmeye çalışılsa da çağın gelişmeleri bu programa dahil 
edilmemiş olabilir. Bu nedenle farklı  konulardaki mentor ihtiyacını 
karşılamak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde bilgisayar, teknoloji; 
toplam kalite yönetimi ya da yapı işleri gibi çeşitli konularda mentorluk 
yapmak üzere okul yöneticilerinin kolaylıkla ulaşabilecekleri ve rahatlıkla 
danışabilecekleri "alan mentorları" bulunmalıdır. 

V Eğitim yöneticisi yetiştiren fakülteler,  (yüksek lisans, hizmetiçi 
eğitim vb. ile) İl Milli Eğitim Müdürleri ve okullar arasında iş birliği 
geliştirilmelidir. Bu kurumların beraber çalışması ile okul yöneticilerinin 
yaşadığı sorunlar ve eksiklikler gözler önüne serilebilir; böylelikle 
üniversitelerdeki lisans programlarının içeriği bu ihtiyaçlara yönelik yeniden 
hazırlanabilir. Eğitim yöneticilerinin yüksek lisans ve doktora düzeyinde 
eğitim görmeleri desteklenmelidir. 

V Mentorluk her aşamasında karşılıklı fayda  esasına dayanan iki 
yönlü bir süreç olarak işlemelidir. Mentor, yardımcı olduğu kişiye karşı 
zaman içinde farklı  stratejiler geliştirmelidir. 
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V Sockett (1993) Amerika'da kariyerinin geçiş dönemindeki 
öğretmenlerin üzerinde mentorların büyük çapta etkili olduklarını belirterek, 
bu yardımı aşağıdaki aşamalarla özetlemiştir: 

- Mentorlar ve öğretmenler problemleri belirlemeli ve belli bir 
yapıya oturtmalıdır. 

- Problemler üzerinde yoğunlaşılmalı ve bunların değiştirilebilmesi 
için alternatif  çözüm yolları aranmalıdır, 

- Bilgi alışverişi sağlanmalıdır, 
- Mentor ve öğretmen arasında usta-çırak ilişkisi desteklenmelidir. 

Ancak bu bir yönlendirme ve değerlendirme olarak değil paylaşım ve 
arkadaşlık boyutunda ele alınmalıdır (Day, 1999, Bakioğlu, Hacıfazlıoğlu, 
2000: 5). Öğretmenlere yapılan mentorluk uygulamasının okul yöneticile-
rinde de olumlu sonuç vereceği açıkça görülmektedir. 

Aşağıda mentorluğun nasıl bir süreç izlemesi gerektiği sorusuna 
cevap arayan bir tablo yer almaktadır. 

Tablo  11. Mentorluk  aşamaları 

Aşamalar 1 2 3 4 

Ana 
Konular 

Yönergeye 
Dayalı 

ikna Edici işbirlikçi Onaylayıcı 

Eylem 
Şekilleri 

Mentor çırağı 
yönlendirir 

Mentor çırağı 
yönlendirir 

Mentor çırakla birlikte 
çalışır 

Mentor çırağın 
becerilerini 
sergilemesini 
sağlar 

Çırak 
Özellikleri 

Tecrübe 
bilgiden 
yoksundur 

Öğrenmeye 
ve kendi 
becerisini 
göstermeye 
heveslidir 

Mentorla çalışabilme 
becerisine ve problem 
çözme becerisine 
sahiptir 

Kendi başına 
çalışabilme 
becerisine 
sahiptir 

(Caruso'dan uyarlanmıştır, 1990) (Roberts, 2000, s. 153) 

Tablo 11 'de görüldüğü gibi usta—çırak ilişkisinin başladığı birinci 
aşamada mentorun tutumu daha çok yönlendirici iken son aşamaya doğru 
mentor, daha çok destekleyici bir rol üstlenmeye başlamaktadır. Bunun 
nedeni okul yöneticiliğine yeni atanmış kişinin zaman içinde mentorunun 
tecrübelerinden ve bilgisinden yararlanarak kendini geliştirilebilmesi olarak 
düşünülebilir. Dolayısıyla, başlangıç aşamasında öğretme ve öğrenme süreci, 
mentor merkezli iken son aşamaya doğru bu ilişki çift  yönlü bir işlev 
kazanmış, merkez kuvvet her iki tarafa  da dağılmaya başlamıştır. 
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Mentorluk yöntemiyle okul yöneticilerimizin Kariyer Girişi 
Evresinde yaşayacağı "Gerçek Şoku" etkisini azaltabiliriz. İdealizmlerinin 
devamım, belirsizliklerinin azalmasını, olumlu sosyalleşmelerinin 
hızlanmasını sağlayabiliriz. Eğitim politikası belirleyicilerin oldukça 
ekonomik olan ancak iyi bir organizasyon ve araştırma gerektiren mentorluk 
sistemini uygulamaya koymaları çağdaş ve kaliteli okullaşmada önemli bir 
adım olabilecektir. 
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OKUL MÜDÜRLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ-GELİŞMİŞ 
ÜLKELERDEKİ UYGULAMALARDAN ÖRNEKLER 

Yrd.  Doç. Dr. Fatma  ÖZMEN 

Özet 

Bilgi çağı olarak adlandırılan, 21 yy. da, bilgiyi en iyi şekilde elde 
eden, kullanan ve üreten toplumların ve bireylerin başarılı olacağı artık 
herkes tarafından  kabul gören bir gerçektir. Bugünün rekabetçi ortamında 
toplumlar ve örgütler var olabilmek ve varlığını etkili şekilde sürdürebilmek 
için, etkili eğitimi gerçekleştirebilmenin yollarını aramakta, eğitimde reform 
sayılabilecek girişimleri ve uygulamaları yaşama geçirmektedirler. 

Eğitim örgütlerinde etkili eğitimin gerçekleşebilmesi için, 
günümüzde, en büyük rolün okul yöneticilerine düştüğü konusunda alan 
uzmanlarının fikir  birliği içinde oldukları görülmektedir (Woods, 2000, s. 1; 
Leithvvood and Jantzi, 1999, ss. 696-697; Usdan, et al. Oct. 2000, s. 10). 
Okul müdürlerinin farklı,  değişken ve meydan okumayı gerektiren bir 
çevrede, sürekli öğrenme ve gelişmeye odaklaşan, işbirliği ve paylaşıma 
dayalı etkili örgüt yönetimini gerçekleştirebilmeleri için liderlik bilgi ve 
becerisine gereksinimleri vardır. Ancak çoğu kez okul müdürlerinin etkili 
yönetim için gerekli bilgi ve beceriyle donanık olmadıkları görülmektedir 
(Usdan, et al. Oct. 2000, s. 5-8). Okullarda gerçek öğrenmeyi sağlayabilmek 
için gelişmiş ülkeler okul yöneticilerinin yetiştirilmesine son yıllarda büyük 
önem vermektedirler. 

Bu makale, okul yöneticilerinin eğitimi ve yetiştirilmesiyle ilgili 
olarak gelişmiş bazı ülkülerdeki uygulamalardan örnekler sunarak, 
Türkiye'de okul yöneticilerinin eğitimi ve yetiştirilmesiyle ilgili neler 
yapılabileceği konusunda öneriler geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Giriş 

90"lı yıllar boyunca dünyada hız kazanan küreselleşme hareketi tüm 
sektörlerde kendini hissettirmiş, artan rekabet ortamında örgütler ayakta 
kalabilmek ve meydan okumalarını sürdürebilmek için, kaliteli hizmet ve 
ürünü sunabilmenin ve sürekli gelişmenin yollarını aramaya başlanmışlardır. 
Özellikle piyasa ekonomisine dayalı ticari örgütler için artan rekabet ortamı, 
örgütlerin etkili bir şekilde varlıklarını sürdürebilmeleri ve gelişebilmeleri 
için, müşteri taleplerine yanıt verme, esneklik ve yenileşme, ürün ve 
hizmette farklılık,  çeşitlilik ve kaliteyi sağlama, sorumluluk alma ve hesap 
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verir olma gibi hususların önem kazanmasına yol açmıştır. Küreselleşmenin 
getirdiği bu gelişmeler ülkeden ülkeye farklılık  göstermesine rağmen, 
genellikle her ülkede görülmeye başlanan "Yeni Kamu Yönetimi" 
(Dempster, 24 May 2001, ss.4-5) olarak adlandırılan birtakım ortak 
değişmelerin oluşmasına yol açmıştır. Bu değişmelerin etkisi okul 
yönetimine de yansımış ve okul yönetiminde merkezi sistemin etkisinin 
azalması; rekabet ortamının oluşturulması; hesap verir bir anlayışın egemen 
olması; müşteri kontrolünün artması; okul müdürlerinin güçlerinin 
genişletilmesi; dış dayanaklı değerlendirmenin yeğlenmesi; öğretmenlerin 
işveren taleplerine uygun değerlendirilmesi gibi hususlar ön plana çıkmaya 
başlamıştır (Cuban, Sept.,2001, s.4; Dempster, 24 May 2001, s.5). 

Eğitim örgütlerini piyasa ekonomisinin rekabetçi ortamına taşıyan 
bu beklentilerin gerçekleşebilmesi, eğitim örgütlerinde çok iyi yetişmiş 
bilgili ve becerili yöneticilerin bulunmasıyla mümkün olacaktır. Bu gerçek, 
dikkatleri okul yöneticileri üzerine çekmiş, ve etkili liderlik nitelikleri 
sergileyen okul yöneticilerinin yetiştirilmesi hususu, şimdiye kadar hiç 
olmadığı kadar çok gündemi meşgul etmeye başlamıştır (Carr, 8 Feb. 2002; 
Demster, 2 Aug, 2001, s.4; Leithvvood and Jantzi, 1999; Usdan, et 
al.0ct.2000, s. 3-5; Woods, 2000, s. 1). 

Küreselleşmenin etkisi kaçınılmaz olarak Türk Eğitim Sistemini de 
etkilemiş, birçok sorunla yüz yüze olan eğitim sisteminin güçlendirilmesi 
için, okul müdürlerinin atanmasında, değerlendinlimesinde ve yükseltilmesinde 
yeni ölçütler geliştirilmeye başlanmıştır (MEB, 1999, ss. 1258-1276). 

Bu makale, gelişmiş ülke statüsündeki bazı devletlerde okul 
müdürlerinin yetiştirilmesiyle ilgili uygulama ve girişimlerden örnekler 
vermek ve Türkiye'de bu yöndeki çalışmalara bir katkı sağlayabilmesi 
umuduyla öneriler geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Okul Müdürlerinin Mesleki Gelişimine Yönelik Uygulamalar 

Günümüz dünyasında okul müdürlerinin yetiştirilmesine yönelik 
çalışmalara yön ve hız veren nedenin, eğitim örgütlerinde yaşanılan 
olumsuzluklar ve bu örgütlerin toplumun ve çağın gereklerine yanıt 
verememe durumunda kalmalarının yarattığı kaygı olduğu görülmektedir. 
Bu nedenle okul müdürlerine yüklenilen roller ve sorumluluklar artmış, 
ancak okul müdürlerinin bu sorumluluk ve rollerin üstesinden gelebilecek 
şekilde yetiştirilme ve hazırlanmaları yeterince gerçekleştirilememiştir. Okul 
müdürlerinin mesleğe alınmasında, meslekte kalıcı olmalarında ve etkili 
şekilde mesleği sürdürebilmelerinde sorunlar yaşanmaktadır (NAESP, 1998; 
Usdan, et al. 0ct.2000, s. 8). 
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Okulların dramatik şekilde değiştiğini öne süren Usdan ve meslektaşları 
(Oct. 2000, s.8), gelecek on yıllarda okul yönetiminin bugünkünden çok 
daha farklı  olacağı; öğrencilerin şimdikinden daha çok sayıda olacakları ve 
daha değişken nitelikler taşıyacağı ve okula daha çok toplumsal sorunu 
yansıtacakları öngörüsüne yer vermekte ve 21.Yüzyıl okul yöneticisinin, 
sorumluluklarının üstesinden gelebilmesi için, aşağıda belirtilen nitelikleri 
taşıması gerektiğine işaret etmektedirler: 

- Öğretim liderliği (öğretim ve öğrenimi güçlendirmeğe, mesleki 
gelişmeye, verilere dayalı karar vermeye, ve hesap verir olmaya 
odaklanmış bulunmak); 

- Topluluk liderliği (okulun toplumdaki rolünün farkında  olarak, 
ana-babalar ve diğer çevre mensuplarıya iyi ilişkiler geliştirmek; 
eğitimcilerle, topluluk ortaklarıyla, paylaşıma dayanan bir liderlik 
sergilemek); 

- Gelecek görüşlü liderlik (tüm öğrencilerin yüksek düzeylerde 
öğrenmeleri yönünde enerji, bağlılık, girişimci ruh, ve inanç 
sergilemenin yanında, okul içi ve okul dışındakileri bu yönde 
isteklendirmek). 

Gelişmiş birçok ülkede okul müdürlerinin mesleki gelişim durumunu 
inceleyen Dempster (24 May 2001, ss. 5-7, 22-25) "mesleki gelişim 
çerçevesi" adını verdiği bir gelişim modeline göre, okul yöneticilerinin 
aşağıda belirtilen soruları kendilerine sormalarını ve buna göre yönlerini 
tespit etmelerini önermektedir. Buna göre, mesleki gelişme ve öğrenmenin 
okul müdürünün: 

- Rolünü oynamasında yönetim bilgi ve becerisini artırmakta mıdır? 
- Sistemi yeniden kurma girişim ve anlayışını artırmakta ve okul 

politika ve programlarını sistemin yeniden kurulması girişimleriyle 
aynı çizgiye taşıyabilmekte midir? 

- Okul liderliğindeki değerlerin ve meslek yaşamındaki ahlaki ve 
moral gereklerin anlaşılmasını sağlamakta mıdır? 

- Toplumsal ve sistemsel eleştiri bilgi, beceri ve anlayışını artırmakta 
ve alternatif  mesleki uygulmaların geliştirilmesini sağlamakta 
mıdır? şeklinde belirlenen sorulara yanıt vermesi gerektiği öne 
sürülmektedir. 

ABD'deki Gelişmeler 
1983 yılında ABD okullarında verilen eğitim, etkisizliği ve 

sıradanlığı nedeniyle, Eğitimde Mükemmellik Ulusal Komisyonu tarafından 
şiddetle eleştirilmiş, bu durumun ülkenin geleceğini tehdit ettiği belirtilerek 
ABD halkı "Tehlike Altında Bir Ulus" olarak ilan edilmiştir. Eğitimde bir 
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çok alanda reform  çalışmalarının başlatılmasına yol açan bu uyarıdan 15 yıl 
sonra, 1998 yılında, ülkenin teknolojik ve ekonomik durumu iyi olmasına 
rağmen, eğitimle ilgili göstergelerin istenilenin gerisinde kaldığı 
düşüncesiyle, Amerikan ulusunun hala tehlikede olduğu uyarılarının 
yapıldığı görülmekte ve etkili eğitimin sağlanabilmesine yönelik reform 
niteliğinde çalışmalar gerçekleştirilmektedir (Ailen, J. 1998; Cuban, Sept, 
2001, ss.3-4). 

Serbest piyasa ekonomisine uygun çalışan ticari örgütlerindeki 
gelişmeler dikkate alınarak, eğitim örgütlerinde de iş örgütlerindekine 
benzer bir yapılanmaya gidilmesi görüşlerinin ağırlık kazandığı ve 1990'lı 
yıllardan beri devam etmekte olan yerel yönetime dayalı okulların sayısının 
gün geçtikçe arttığı belirtilmektedir (Ailen, J. 1998; Cuban, Sept.,2001, s.4). 
Yerel yönetime geçişte, dikkat çeken husus, okulun geliştirilmesi ve 
desteklenmesine yönelik olarak, gerekli kararların alınmasında, politikaların 
oluşturulmasında, okul topluluğu oluşturarak, kaynak ve desteğin 
sağlanmasında katkı ve sorumluluk alanının genişletilmesidir (Olson, 2000, 
ss. 1-2; Devos et al, 1998, ss.700-705; Murphy; J. And Shipman, N„ 1998). 

Okulların gerçekten başarılı ve hesap verir durumda olabilmesi için, 
okul müdürlerinin iyi yetiştirilmesi gerektiği görüşü ağırlık kazanırken, okul 
yöneticiliğinde mevcut olan sorunlar ve güçlükler nedeniyle, yetenekli 
kişileri okul müdürlüğüne çekmenin ve bu görevde tutmanın oluşturduğu 
zorluklar dile getirilmektedir. Okul müdürlerinin, çok değişken öğrenci 
topluluğunun eğitilmesinde yaşadıkları günlük sorunlar yanında, eğitim 
standartlarıyla başa çıkmaya, öğretmenlerin aldıklarına yakın bir ücretle 
liderlik rolünü gerçekleştirmeğe, ve nihayet okulları başarı gösteremez ise 
işten çıkarılma stresini yaşadıklarına işaret edilmektedir. Okul müdürlerinin 
bu zor koşullarda etkili olabilmeleri için, kaynağa, hazırlığa ve yetiştirilmeğe 
gereksinimleri olduğu dile getirilmektedir (Carr, 8 Feb. 2002; Usdan, et al. 
Oct. 2000, s. 5-8 ). 

Eğitimde kaliteyi ve etkililiği sağlayabilmek için, öğrenciler, 
öğretmenler ve okul müdürlerinin okul içindeki performansa  yönelik olarak, 
açık standartlara doğru kayış olduğu bildirilmektedir. Bu standartlar, her 
düzeyde ne öğretileceği yönünde içerik ağırlıklı olabildiği gibi; öğrencilerin 
ne bilmesi ve yapması gerektiğine yönelik performans  ağırlıklı; veya öğrenci 
başarısı için okulların neyi desteklemesi gerektiği gibi öğrenme fırsatları 
ağırlıklı olabilmektedir (Lashvvay, 2002, ss.3-4). Bu standartlar eyaletten 
eyalete farklılık  gösterdiği gibi, çeşitli dernek ve kuruluşların geliştirdiği 
standartlar da bulunmaktadır. Eğitim Yönetimi Milli Politika Kurulu'nun 
(NPBED), İlkokul Müdürleri Milli Kuruluşu'nun (NAESP), ve 
Eyaletlerarası Okul Liderleri Lisans Konsorsuyumu'nun (ISLLC) ayrı ayrı 
geliştirdikleri, okul müdürlerinin gerçek yaşam çevresini yansıtan, öğrenci 
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öğrenmesiyle yakından ilgili standartları bulunmaktadır (Ailen, 1998, s. 18). 
Bunlar içinde, NAESP'in (1998) geliştirdiği ve okul müdürlerinin 
yetiştirilmesiyle ilgili standart oluşturan hususlar örnek olarak 
verilebilir:Bunlar: 

-"Okula o şekilde liderlik yapın ki öğrenci öğrenmesi ve öğretmen 
yetiştirilmesi anahtar odaklar olsunlar; günlük uygulamaları 
toplum, eğitim kadrosu, ana-babalar tarafından  ortaya konan okul 
ve öğrenci öğrenmesiyle ilgili amaçlarla ilişkilendirin; 

- Öğrenciler, öğretmenler ve çalışanlar için yüksek beklentiler 
oluşturun, kaynakların yüksek standartları karşılamasını sağlayın; 

- Yüksek düzeyde kaliteli öğretmenleri kadronuza katın ve onları 
öğrenci öğrenmesinden sorumlu tutun, son teknolojik ve 
öğretimsel malzemeyi temin edin; 

- Mesleki gelişmeyi okulun öğrenmeyle ilgili amaçlarına bağlayın; 
öğretmenlerin çalışması, plan yapması ve birlikte düşünmesi için 
fırsatlar  yaratın; 

- Performansı  ölçmek için çeşitli veri ve kaynaklardan yararlanın; 
- Liderlik ve karar vermeyi öğretmenler, ana-babalar ve toplumla 

birlikte paylaşın" (Ailen, 1998, s. 18; Henry, T. 29 Oct., 2001). 

Diğer yandan Sparks (2000), geliştirilen standartların etkili 
olabilmesi için, tüm okul müdürlerinin, okuldaki en önemli öğretimsel 
meseleleri derinlemesine incleyen çalışma gruplarına katılmaları; diğer 
okulları ziyaret ederek önemli uygulamaları öğrenmeleri ve gelişme 
çabalarını değerlendirmeleri; diğer öğretmenlerle çalışma, verilerini analiz 
etme ve öğrenci çalışmasını değerlendirme gibi kritik beceri alanlarında yer 
almalarının gerektiği görüşlerine yer vermektedir. 

1994 Amerika okulları Yasası, okullara, paralarını daha yaratıcı 
şekilde kullanma fırsatını  tanımıştır. Bunun yanında "tüm okul reformu"  adı 
altındaki reform  çalışmaları, dar alanlı değişmeler yerine, okulların sistem 
çapında bir değişiklik içine girmesini teşvik etmektedir. (Ailen, J. 1998; 
Lashway, 2002, ss.3-4; Cuban, Sept., 2001, s. 4 ). 

Okul müdürlerinin ve öğretmenlerin yetiştirilmesine yönelik olarak 
ABD'de kâr amacı güden veya gütmeyen sayısız girişim, dernek, ve kuruluş 
bulunmaktadır. Bunlar aracılığıyla, okullara yönelik eğitim ve destek 
hizmetleri yürütülmektedir. Ayrıca oluşturulan elektronik ağ aracılığıyla, 
müdürlerin biribirleriyle ve diğer eğitimci veya toplumdan kişilerle görüş 
alış verişinde bulunmaları, toplantılar, seminerler düzenlemeleri, yayınlar 
yapabilmeleri mümkün olabilmektedir. 
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Harvard Üniversitesi, Eğitim okulunda 1981 yılından beri hizmet 
veren Okul Müdürleri Merkezi, üyeliğe dayalı bir örgüt olarak okul 
müdürlerinin, öğretmenlerin, ana-babaların, danışmanların vb kişilerin, 
kişisel ve mesleki gelişimine adanmış bulunmaktadır. Merkezin başlıca 
amaçlarından birisi farklı  görüş ve uygulamaları ortaya çıkarmak ve böylece 
bunların okulların gelişimi için kullanılmasını kolaylaştırmaktır (Carr, 8 
Feb.2002). 

Otuz yıldan fazla  bir süreden beri kâr amacı gütmeyen bir kuruluş 
olan Eğitim Liderliği Derneği'nin (IEL) sunduğu geliştirme ve destek amaçlı 
hizmetler içinde özellikle, "Liderliği Geliştirme", "Okul-Aile-Toplum 
Bağlarını Güçlendirme", "Çocuklara ve Gençlere Hizmet Veren Sistemleri 
Geliştirme ve İlişkilendirme", ve "Mesleğe Hazırlığı Geliştirme" adları 
altındaki dört programı önemli görülmektedir (Cuban, Sept., 2001, ss.3-4). 

Indiana Okul Müdürleri Liderlik Akademisi (IPLA), Okul Liderliği 
Eğitim Programı (SLEP), Ortaöğretim Okulları Müdürleri Kuruluşu (ASSP) 
ve İlköğretim Okullları Milli Kuruluşu (NAESP) lobi çabaları, mesleki 
gelişim hizmetleri, yayın dağıtımı ve seminerler aracılığıyla okul 
müdürlerine yardım ve destek sunmaktadır. 

Sendikaların, öğretmenlere destek sağlamak için mesleki dernekler 
gibi çalıştıkları ve okullardaki en yaygın ve en güçlü etki blokunu 
oluşturdukları belirtilmektedir (Ailen, 2000). 

Okul müdürlerinin mesleki gelişimini sağlamak için, üniversitelerin 
bölgelerindeki okullarla işbirliği içinde çalışarak destek ve yardım 
sundukları belirtilmektedir. Bununla birlikte, üniversitelerin okullara göre 
farklı  bir kültür yapısına sahip olduğu (Lashvvay, 2002); okul müdürlerinin 
yetiştirilmesinde ve seçilmesinde üniversite programlarının büyük oranlarda 
mesleğe hitap etmediği; okul müdürünün sorumluluklarıyla uyuşmadığı ve 
üniversite programlarının yeniden düzenlenmesi gerektiği üzerinde 
durulmaktadır (NAESP, 1998). 

Birçok gözlemcinin yönetici yetiştirme programlarında köklü 
dönüşümler istediklerine dikkat çekilmekte, bu yöndeki önerilerin, 
programlarda yetişkin öğrenme ilkelerini, yansıtıcı etkinlikleri, bütüncül bir 
programı, yol göstermeyi (mentoring), gerçekçi değerlendirmeyi, ve klinik 
öğrenme için ilave olanakları kapsadığı belirtilmektedir. Bazı üniversitelerin 
bu yönde hareket ederek, yansıtmaya, işbirliğine ve etkin sorun çözmeye 
yönlendiğine not edilmektedir. Yansıtıcı öğrenmede özellikle meslektaşlar 
arasında kurulan elektronik ağ aracılığıyla sorun çözme, sorgulama, grup 
çalışması, tartışmalar, karşılıklı dönüt ve destek alınarak gerçek yaşam 
ortamlarında öğrenmenin sağlanabileceğine yönelik örnek uygulamalara yer 
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verilmektedir Diğer yandan, müdürlerin özgeçmişi, eğitimsel inançları, 
referansları,  kişisel yansıtmaları, mezuniyet notu vb. dokumanla oluşturulan 
portföyler,  hem kişisel gelişmeyi hem de yansıtıcı öğrenmeyi sağlaması 
açısından etkili bulunmaktadır (Lashway, 2002). 

ABD'de Bazı okul bölgeleri okul müdürü almada ve sürekli mesleki 
eğitimde yeni modeller geliştirmektedirler. Yeni başlayanlar ve gönüllü 
olanlar için, emsal gözlemi (peer observation) ve yol göstericilik (coaching); 
yerel çalışma grupları ve elektronik ağ çalışması (networks) ve işbirliği 
içinde araştırmaya sponsorluk eden okul-üniversite işbirliği bunlar arasında 
sayılmaktadır (Goddard, 7 Mart 1998, s.l 1). Ayrıca, Okul Müdürlüğü Lisans 
Değerlendirmesi (ISLLC) tarafından  geliştirilen stardartlar çerçevesinde, 
basit çoktan seçmeli testler yerine, gerçek yaşam seneryolarının yaratıldığı 
bir ortamda yapılan değerlendirilmelerinin gittikçe ilgi çektiği not 
edilmektedir (ERIC, 2002). 

Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki Gelişmeler 

Okul müdürlerinin bulundukları koşullarla ilgili olarak, ABD'de 
okul yöneticilerinin yaşadıkları olumsuzluklara benzer durumların AB 
ülkeleri için de geçerli olduğu görülmektedir (Laderriere, 25-27 Oct. 2001, 
ss.11-13): 

Eğitimde Yenileşme ve Kültürün Geliştirilmesi Avrupa Enstitüsü 
(EPICE) kuruluşunun girişimleri ile Avrupa Birliği desteğinde 
gerçekleştirilen bir seri araştırma sonuçları, Avrupa Birliği içinde yer alan 
devletlerdeki eğitim sisteminin yönetiminde, değişimin uygulanması ve 
kararların alınmasında merkezi yönetimin etkisinin, az veya çok düzeyde 
azaltılmasının, önemli rol oynadığının anlaşıldığını ortaya koymaktadır 
(Vaniscotte, 25-27 Oct., 2001, s. 5; Laderriere, 25-27 Oct. 2001, s. 7-10). 

Yönetim alanına yetenekli kişilerin çekilmesini sağlamak için OECD 
araştırmacılarının, okul içi ve okul dışında, sürekli değerlendirme ile, her 
kişinin mesleki değeriyle uyumlu bir ücretlendirme ile görevlerin daha güçlü 
bir şekilde ayırt edilmesinini önerdikleri belirtilmektedir (Laderriere, 25-27 
Oct. 2001, s. 14). 

İngiliz hükümeti tarafından  finanse  edilen, "Başöğretmenler için 
Ulusal Mesleki Yeterlik Programı", "Yeni Başöğretmenler için Liderlik ve 
Yönetim Programı", ve "Başöğretmenlere Hizmet Veren Liderlik 
Programı" adları altında başlıca üç ulusal mesleki gelişim programının 
yüksek okullar tarafından  başlatıldığı görülmektedir. Bu programlar ulusal 
standartlara göre düzenlenmekte ve mesleki gelişmeyi uzaktan da 
yönlendirebilmektedir. Örneğin, Hay/McBer Açık Üniversitesi, 
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Başöğretmenler Ulusal Kurumu ve İş dünyasının ortaklığında kurulan 
"Başöğretmenlere Hizmet Veren Liderlik Programı" seminer öncesi hazırlık, 
seminer ve seminer sonrası etkinliklerini içermektedir (Dempster, 24 May, 
2001, ss. 4-6, 16-18). Yerel yönetime dayalı okullara geçiş için Yerel Eğitim 
Otoritesi desteği ile özellikle fınansal  yetiştirme gibi belirli alanlardaki 
uygulamalara yönelik yetiştirme desteği verilmesine rağmen, daha kapsamlı 
yönetici eğitimi programlarına ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekilmektedir. 
1997 yılana kadar başlatılamayan yeterliğe dayalı modüler program olan 
"Okul Müdürleri İçin Mesleki Yeterlik" programının şimdilerde mesleğe 
yeni başlayan okul müdürleri için bir önkoşul olduğu belirtilmektedir 
(Osborn and McNess, 25-27 Oct., 2001, s. 70-72). 

Eğitim sisteminin tamamiyle eyaletlerin sorumluluğunda olduğu, 
Almanya'da yerinden yönetim yönündeki isteklerin arttığı görülmektedir. 
Almanya'da yeni göreve başlayan okul müdürleri için herhangi bir duruma 
alıştırma (orientation) programına katılma zorunluluğu bulunmadığı ve okul 
müdürleri için hizmet içi eğitimin öngörülmediği belirtilmektedir. Dahası, 
hizmet içi eğitimde daha ileri düzeyde çalışmalar için herhangi bir finansal 
teşvik de bulunmadığına dikkat çekilmektedir. Okul müdürlerinin 
üstlendikleri sorumlulukları oldukça artmasına rağmen, aldıkları ücretlerin 
ve sahip oldukları olanakların değişmemesinin, bu alana yetenekli kişilerin 
çekilmesini zorlaştırdığı vurgulanmaktadır (Hopes and Döbrich, 25-27 Oct., 
2001, ss.24-32). 1997 yasal düzenlemesiyle, okulların kendi kendini 
düzenleyen bir iç denetim stratejisi uygulayan kurumlar olmaları; ayrıca 
okul denetçilerinin okul denetiminde dışsal değerlendirme teknikleri gibi 
yeni tekniklerden yararlanmaları yönünde teşvik edildikleri belirtilmektedir. 
Ancak, okul müdürleri ve denetçilerin okulları örgüt olarak denetleme 
deneyimine sahip olmadıkları gibi, bu yenilikler için, anahtar konumdaki 
personeli hazırlamak için resmi bir plan bulunmadığına da dikkat 
çekilmektedir (Hopes and Döbrich, 25-27 Oct., 2001, ss. 35-37). 

İsveç'te, okul müdürleri ve müdür yardımcıları göreve atandıkları 
zaman, bir lideklik geliştirme programını tamamlamaları istenmektedir. 20 
yıldan beri iş yapmakta olan Okul Liderliği Eğitim Programı (SLEP), okul 
müdürlerinin ve yardımcılarının, işbirliği ve paylaşımı geliştiren yönde bir 
yöneticilik bilgi ve becerisi kazanmalarını sağlamaya yönelik eğitim 
vermektedir. 

Avustralya'daki Gelişmeler 

Avustralya'da okul müdürlerinin hazırlık, seçme ve değerlendiril-
mesi safhalarına  büyük dikkat gösterilmesine rağmen, sistem içinde sürekli 
gelişimlerini sağlamaya az yer verildiğini öne süren Laws (200, s.5), okul ve 
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okul sisteminin gelişmeye devam edebilmesi için çok çeşitli olanakların 
oluşturulmasının gerekli olduğunu vurgulamaktadır. Bu olanakların büyük 
oranlarda okul müdürlerinin içinde çalıştıkları eğitim sisteminin dışından, 
işverenler, üniversiteler, mesleki kuruluşlar ve özel sektör aracılığıyla 
sağlanabileceğini öne sürülmektedir. 

Okul müdürlerinin yetiştirilmesinde, bilgisayar teknolojisinin 
önemine değinen Laws (2001, s. 7), okul müdürlerinin bilgisayar 
teknolojisini etkin kullanmaları durumunda, bilgisayar destekli eğitim, 
internet üzerinden materyal kullanma ve geliştirme, ve tele-konferans 
sistemleri aracılığıyla yetiştirilmelerinin kolaylaşacağını belirtmektedir. 
Sidney Okul Müdürleri Derneği (SPI), her türdeki okulun müdürlerini bir 
araya getirmek, meseleler üzerinde tartışmalarını kolaylaştırmak; çok uzakta 
bulunanların dahi, istedikleri zamanda bilgi, materyal, fikir  ve görüş desteği 
alarak gelişmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Avustralya'da ayrıca, 
Avustralya Okul Müdürleri Merkezi (APC), Eğitim Yönetimi ve Liderlik 
Merkezi (CLME), Sidney Okul Müdürleri Kuruluşu, vb. okul müdürlerinin 
gelişimlerine katkı sağlayan birçok kuruluşunun bulunduğu not edilmektedir 
(Laws, 2001, ss.15-16). 

Türkiye'de Okul Müdürlerinin Yetiştirilmesi 

Gelişmiş ülkelerde, okul müdürlerinin yetiştirilmesi ile ilgili olarak 
dile getirilen bir çok sorunun Türkiye koşullarında da geçerli olduğu 
görülmektedir. Bunlar içinde, hizmet öncesi ve hizmet içi dönemlerde 
yeterince yetiştirme ve eğitim hizmetinden yararlanamama, üstlenilen 
önemli sorumluluklara rağmen ücretlerinin az oluşu; toplumda statülerinin 
fazla  yüksek olmaması (orta düzey yönetici statüsünde bulunmaları); 
yetiştirme programlarının etkili olmayışı gibi sorunlar sayılabilir. Bununla 
beraber, Türkiye'deki okul müdürlerinin işlerini daha zor ve daha meydan 
okuyucu yapan başka olumsuzluklar da vardır. Bunların başında, ülkenin yüz 
yüze kaldığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle kalkınma planlarında 
öngörülmesine rağmen (Bursalıoğlu, 2000, ss. 110-115), devletin eğitime 
yeterince yatırım kapamaması gelmektedir. 1990 yılında Milli Eğitim 
Bütçesinin konsolide bütçeye oranı %13.21 iken, 2002 yılında bu oran 
%7.60'a düşmüştür (MEB, 2002). Bu durum eğitimin her alanında kendisini 
göstermekte ve eğitimin kalitesini olumsuz etkilemektedir. Okul yaşındaki 
nüfusun  çokluğu eğitinde kaynak sıkıntısının bir diğer nedeni olmaktadır. 
Sadece ilköğretim ve ortaöğretideki öğrenci nüfusu  ülke nüfusunun  dörtte 
birine yakındır (MEB, 2001). Dolayısıyla Türkiye'de okul müdürlerinin yüz 
yüze olduğu sorunların gelişmiş ülke okullarındaki müdürlere göre çok daha 
yoğun ve daha ağır olduğunu söylemek zor olmayacaktır. 
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Eğitimde etkililiğin sağlanması açısından, 1990'lı yıllarda, okul 
yöneticiliğine atanacaklar için, yöneticilik eğitiminden geçmiş olmayı 
gerektiren yasal bir zorunluluk olmadığı görülmektedir (Kaya, 1991, s. 278). 
Bununla beraber, okul müdürlerinin yetiştirilmesine yönelik birtakım 
uygulamaların başlatıldığı da görülmektedir. MEB'nın 3797 sayılı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkındaki Yasanın 4359 sayılı yasa ile değişik 53, 56, 61, 
62'nci maddeleri hükümleri kapsamında "Yönetici Atama, Değerlendirme, 
Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" uygulamaya 
konulmuştur. Bu yönetmelik ile, okul müdürlerinin gösterdikleri nitelik ve 
performansa  göre değerlendirilmeleri ön görülmektedir. Bununla birlikte, 
hizmet öncesi ve hizmet içi dönemlerde, gerçek okul yaşamına odaklaşan, 
sorun çözmeye dayalı, ve süreklilik gösteren etkili yetiştirme programlarına 
henüz yer verilmemektedir. 

Sonuç ve Öneriler 

Okul yöneticilerinin yetiştirilmesiyle ilgili olarak alan yazında 
ortaya çıkan durum özetlenecek olursa, okullarda etkili öğrenmelerin 
gerçekleştirilebilmesi için, okul yöneticiliğinin bir "değişim ajanı" olarak, 
okulu bir öğrenme örgütü haline getirecek liderlik niteliklerini kazanması 
gerektiği; ancak, orta düzey bir yönetim pozisyonu olan okul yöneticiliğine 
yüklenen büyük sorumluluklar karşısında, etkili ve yeterli yetiştirme ve 
geliştirme programlarının henüz gerçekleştirilemediği söylenebilir. Bununla 
beraber, okul müdürlerinin hizmet öncesi ve hizmet içi dönemlerde, sürekli 
olarak yetiştirilmelerine yönelik birçok girişimin bulunduğu ve birçok 
programın hayata geçirildiği de dikkat çekmektedir. 
Alan yazındaki yaklaşım ve uygulamalar eşliğinde, Türkiye'de okul 
müdürlerinin yetiştirilmesine yönelik şu önerilerde bulunulabilir: 

1. Okul müdürlerinin mesleki gelişmesini sağlayacak yetiştirme 
programlarının, toplum, okul ve birey temelinde ihtiyaçlara 
dayalı olarak geliştirilmesinin gerektiği; bu şekilde, nesnel 
verilere dayalı programların okul müdürlerinin ihtiyaçlarının 
tespiti ve karşılanmasında etkili olacağı düşünülmektedir. 

2. Yetiştirme programlarının geliştirilmesinde okul müdürleri, 
üniversite öğretim elemanları, Milli Eğitim Bakanlığından ilgili 
kişiler, öğretmenler, kamu ve özel sektör temsilcileri vb. 
kişilerin yer alması, çeşitli olasılıkların tartışılması ve çeşitli 
seçeneklerin elde edilmesinde yarar sağlayacaktır. 

3. Yetiştirme programlarında asgari yeterliği sağlayabilmek 
açısından, diğer ülkelerde hizmet öncesi ve hizmet içi 
dönemlerle ilgili olarak geliştirilen standartlar incelenmeli, 
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Türkiye koşullarına uygun olarak, tutum, davranış, liderlik vb. 
alanlarda standartlar geliştirilmelidir. 

4. Okul yönetiminde belirli ihtiyaç alanlarına yönelik olarak 
(iletişim, güdüleme, durum analizleri, takım yönetimi, 
performans  değerlendirme vb.) modüler tarzda hazırlanacak 
liderlik yetiştirme programları, okul müdürlerinin ilgisi ve 
gereksinimine yanıt verecek, ve etkili liderlik bilgi ve becerisi 
kazanmalarına yardım edecektir. Bu tür programlara katılımın 
zorunlu tutulması, ve sonuçta bir sertifika  verilmesi genel bir 
yetiştirme sağlayacağı gibi maaş, statü vb. ödüllendirme 
girişimlerine de kaynaklık edecektir. 

5. Üniversiteler ve okullar arasındaki işbirliği artırılmalı; okul 
müdürlerinin yetiştirilmesine yönelik üniversiteler tarafından 
verilen eğitimde kuramsal bilgi yanında, okullardaki gerçek 
yaşam sorunlarına dayalı, sorun çözmeye yönelik uygulamalı 
etkinliklere yer verilmelidir. Bu amaçla, bilgisayar, video vb. 
araçlardan yararlanarak, canlandırmaya dayalı sorunlar ve 
çözümleri üzerine odaklaşılabilir, okul müdürü adaylarının 
yaratıcı ve yapıcı yöntem ve yaklaşımlar hakkında bilgi ve 
beceri geliştirmeleri sağlanabilir. 

6. Belirli dönemlerle, okul müdürlerinin bir araya gelecekleri, 
deneyimlerini, sorunlarını, görüşlerini paylaşacakları; yeni 
yöntem ve teknikleri tartışacakları, işbirliği, paylaşma ve 
yansıtma temelli seminerlerin yararlı olacağı düşünülmektedir. 

7. Okul müdürlerinin kendi aralarında olduğu kadar, iş ve kamu 
kesiminden diğer kişilerle de iletişim ve etkileşim içine 
girmelerini sağlayacak çeşitli dergiler, gazeteler çıkarılması, 
alanda çok etkili bir araç olan internet teknolojisinden 
yararlanılması, farklı,  yaratıcı fikirleri  ve uygulamaları 
paylaşmalarını, mesleki açıdan gelişimlerini hızlandıracaktır. 

8. Okul müdürlerinin okullarını her yönüyle birer öğrenen örgüt 
haline getirebilmeleri, çevrenin desteğini sağlayabilmeleri, 
kaynaklarını en etkili şekilde kullanabilmeleri, yaratıcı 
uygulamalar içine girebilmeleri için, okul yönetimiyle ilgili 
kararlarında özerk olmaları sağlanmalıdır. Bir okul topluluğu 
oluşturacak şekilde katkı ve sorumluluk alanının genişletildiği 
bir yapılanma içine girilerek, etkili eğitimin gerçekleştiril-
mesinde çevrenin etkin katkısı sağlanmalıdır. Bu şekilde 
bürokrasinin olumsuz etkileri azaltıldığı gibi, daha isabetli 
kararların alınması ve uygulanması mümkün olabilecektir. 
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9. Okul müdürlerine meslek alanında destek verecek, sorunlarının 
saptanması ve çözülmesinde yardımcı olacak, derneklerinin 
kurulmasının ve desteklenmesi sağlanmalıdır. 

10. Okullardaki eğitim ve öğretim etkinliklerinin toplumun eleştiri 
ve gözlemine açık tutulması; örgüt içi ve örgüt dışına dayalı 
değerlendirmelerin teşvik edilmesi; okullar arasında rekabetçi 
bir ortamın sağlanması gibi, piyasa ekonomisi felsefesine  uygun 
politikaların benimsenmesi, eğitim örgütlerinin sorumluluk ve 
hesap verirlilik düzeylerini yükseltecek ve gelişme yolunda 
desteği artıracaktır. 

11. Gelişmiş ülkelerdeki yaklaşım ve uygulamalar sürekli izlenmeli, 
bunlar içinde, ülkemiz için uygun olanları incelenmeli ve 
uygulanabilirliği araştırılmalıdır. 
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OKUL YÖNETİCİSİ YETERLİKLERİNE DAYALI EĞİTİM 
PROGRAMI ÖNERİSİ (Hizmet Öncesi - Hizmetiçi Eğitim) 

Doç. Dr. Esmahan AĞA OĞLU 
Y.Doç.  Dr. Mehmet  GÜLTEKİN 

Y.Doç.  Dr. Zühal  ÇUBUKÇU 

Yöneticiliğin okulu olmadığı görüşünün yaygın olarak benimsendiği 
Türkiye'de genelde eğitim yöneticileri özelde okul yöneticilerinin 
yetiştirilmesi uzun yıllar yeterince önemsenmemiştir. Eğitim yöneticisi 
yetiştirmek üzere yaklaşık 40 yıllık bir deneyime sahip lisans düzeyinde 
programlar bulunmasına karşın, bu programları tamamlayan bireylerden 
Türk Eğitim Sistemi içerisinde yeterince yararlanılamamıştır. Bu durumun 
Türk Eğitim Sistemi içerisinde, eğitim yöneticiliğinin bir meslek olarak 
görülmemesinden kaynaklandığı öne sürülebilir. 

Eğitim yönetiminin bir meslek alanı olarak benimsenmesi ve eğitim 
yöneticilerinin yetiştirilmesine yönelik olarak değişik şuralarda ve 
toplantılarda önerilerde bulunulmuştur. Ancak, uygulamada bu öneriler 1997 
yıhına kadar, yeterince dikkate alınmamış ve eğitim yöneticilerinin atanması 
ve seçilmesinde nesnel olmayan ölçütlerin kullanılmasına devam edilmiştir. 

1997 yılında Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılanması 
çerçevesinde eğitim bilimleri alanında çeşitli uzmanlık alanları için 
yürütülen lisans düzeyindeki programlar kapatılmış ve uzmanlar lisansüstü 
programlarla yetiştirilmeye başlanmıştır. Öte yandan, 1998 yılında yürürlüğe 
giren "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 
Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik"e (Arslan ve Eraslan 
2001; Tebliğler Dergisi 1998) dayalı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nca 
üniversitelerle işbirliği yapılarak okul yöneticilerinin yetiştirilmesine yönelik 
1999 ve 2000 yıllarında hizmetiçi eğitim programlan düzenlenmiştir. 

Okul yöneticilerinden beklenen görev ve sorumluluklar, Aydın 
(1988) tarafından  beş başlıkta toplanmıştır. Bunlar: "insanlarla etkili biçimde 
çalışma", "etkili bir işletme yönetimi", "yeterli bir okul binası ve çevresi 
hazırlama", "eğitim programının geliştirilmesi" ve "mesleğe hizmet"tir. 

Eğitim kurumlarını diğer örgütlerden farklı  kılan en önemli özellik, 
eğitim hizmetinin doğrudan insanlarla ilgili olması ve insanlar arası 
etkileşim sonucu gerçekleşmesidir. Bu nedenle, bir okul yöneticisinin eğitim 
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amaçlarının gerçekleşebilmesi için okul çalışanları, öğrenciler ve velilerin 
yanısıra, eğitim amaçlarına ulaşmada yardım alabileceği çevredeki diğer 
insanlarla da etkili çalışabilmesi gerekir (Başaran 2000). Okul dışında 
bulunan bu insanlar, diğer okullarda çalışan eğitim işgörenleri, okulun üst 
kurumları olan ilçe, il ve bakanlık teşkilatındaki bireyler, çevrede bulunan 
diğer kurum ve kuruluşların çalışanları olabilir. Farklı özelliklere ve 
beklentilere sahip bu bireylerin tümü ile etkili çalışabilmesi, okul 
yöneticisine okulda olumlu bir öğrenme ortamını oluşturabilme ve okulda 
karşılaşılan sorunların çözümü için çevreden destek alabilme olanağı sağlar 
(Balcı 2001). 

"Bireyin davranışlarında istendik yönde değişikliklik oluşturma 
süreci" (Ertürk 1977) olarak tanımlanan eğitim sürecinde istenilen amaçlara 
ulaşabilmek için çeşitli araç gereçlerin sağlanması ve bunların etkili biçimde 
kullanımı söz konusudur. Araç gereçlerin yanısıra, eğitim ortamlarının 
düzenlenmesi, gerekli bakımlarının ve kontrollerinin yapılması, çevrede 
diğer kurumlarla araç gereç sağlama ve yararlanma konularında işbirliği 
yapılması gerekir (Taymaz 1995). Bu durum, kamu yararına etkinlikte 
bulunan bir örgüt olmasına karşın, kar amacıyla kurulmuş diğer örgütlerin 
yönetiminde gözlenen parasal kaynakların sağlanması ve akılcı kullanımı, 
işgören hizmetlerinin yürütülmesi,... vb etkinliklerin okullarda da 
yürütülmesine neden olmaktadır. Okulun var oluş nedeni olan eğitim 
amaçlarına ulaşılabilmesi için okul yöneticisinin, anılan etkinlikleri yerine 
getirmesi gerekir. 

Eğitim sisteminin en işlevsel parçası olarak somut örgütlenmesi olan 
okulu kendi eylemsel sınırlarını ve çevresini belirlediği vurgulanmaktadır 
(Bursalıoğlu 1999; Açıkalın 1995). Öğrencilerde belirlenen amaçlar 
doğrultusunda davranışların kazandırılabilmesi için uygun fiziksel 
düzenlemelerin yapılması gerekir (Tutkun 2002; Başar 2001). Eğitim 
ortamının fiziksel  düzenlenmesine ilişkin etkinlikler, sınıf  yönetiminin bir 
boyutu olarak görülüp öğretmenin yapması beklenir (Başar 2001; Aydın 
1998). Ancak, öğretmenin eğitim ortamında işlenen konuya uygun fiziksel 
düzenlemeler yapabilmesi için okul yönetiminin okulu ve okul çevresini 
eğitim için yeterli hale getirmesi beklenir. Okul ve çevresinde, okulun 
amaçları ve öğrencilerin özelliklerine uygun donanımın sağlanması; çevrede 
eğitim amacıyla yararlanılabilecek ortamların araştırılması,... etkinlikler 
okul yöneticilerince yerine getirilmelidir (Balcı 2001). 

Bir eğitim kurumunda eğitim programlarının uygulanmasından ve 
geliştirilmesinden birinci derecede sorumlu olanlar okul yöneticileridir. 
Varış'ın (1993) da belirttiği gibi "eğitim programı, bir eğitim kurumunda, 
milli eğitimin ve okulun amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik tüm 
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etkinlikleri kapsadığına göre, eğitim kurumunun kendi içinde eğitim 
etkinliklerinin geliştirilmesini eşgüdümlemesi gerekir". Bir eğitim kurumu 
program geliştirme sürecine başlarken, her şeyden önce kurum yetkilisinin 
yani okul müdürünün bu süreci gerekli görmesi gerekir. Eğer okul müdürü 
bu konuda ilgili ve istekli değilse program geliştirme sürecinin başlaması ve 
sürdürülmesi olanaklı değildir. 

Okul yöneticilerinin program geliştirme konusundaki yetersizlikleri 
ya da eksiklikleri program geliştirme sürecini engelleyebilmektedir. Demirel 
(1999) program geliştirmede yönetici tutum ve davranışlarından 
kaynaklanan engelleri şöyle sıralamaktadır: 

• Okuldaki program geliştirme süreciyle ilgili değişiklikler 
konusunda okul personelini yeterince bilgilendirmeme, 

• Öğretmenlerin program geliştirme sürecine katılmalarını onların 
görev ve sorumlulukları olarak görmeme, 

• Öğretmenlerin program geliştirme sürecine katılmalarını 
sağlayıcı önlemler almama ya da onların program geliştirme 
sürecine yönelik olumsuz davranışlarını önlememe, 

• Program geliştirme personelini gerekli donanım ve yazılımlarla 
desteklememe, 

• Öğretmenlerin hizmetiçinde yetişmelerini sağlayacak 
etkinliklerin önemine inanamama. 

Her okul yöneticisi, öğrencilerinin daha iyi ve daha başarılı olmasını 
ister. Bu doğrultudaki istek ve beklentilerin gerçekleşmesi ise okul 
yöneticilerinin öğrencilerin öğrenmesiyle ilgili tüm koşulları sağlama 
işlevini yerine getiren program geliştirme konusunda gerekli yeterliklere 
sahip olmaları ile olanaklıdır. 

insanlar, fiziksel  ortam (öğrenme çevresi oluşturma ve çevrenin 
uygun kullanımının sağlanması) ve program olarak üç başlıkta toplanabilen 
bu görevlerin yanısıra, okul yöneticilerinin bir eğitimci olarak sürekli bilgi 
birikimini artırması, sahip olduğu bilgiyi birlikte çalıştığı bireylerle 
paylaşması ve çevreye yönelik eğitici çalışmalarda bulunması beklenir. 
"Mesleğe Hizmet" başlığı altında toplanabilecek bu görevlerin gereği olarak 
okul yöneticileri, okulda karşılaşılan sorunlara veya eğitime ilişkin konulara 
yönelik yayınları izleme ve araştırmalar yapma; bunlar sonucunda sahip 
olduğu bilgileri çevreyle (öğretmenler, veliler, çevredeki bireyler,...) 
paylaşma; eğitim ile ilgili konularda çevreye yönelik konferanslar 
düzenleme, vb. etkinliklerde bulunabilirler. 
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Eğitim yöneticisi yetiştirmek için gerek üniversitelerce düzenlenen 
lisansüstü programlar gerekse MEB tarafından  düzenlenen hizmetiçi eğitim 
programları incelendiğinde, okul yöneticilerinden beklenen görev ve 
sorumluluklarla yeterince örtüşmediği gözlenmektedir. 

Sistemde gözlenen gelişmelerin yetersiz uygulamalarla aksatıl-
maması gerekir. Bu amaçla, okul yöneticisi yetiştirmeye yönelik 
programlarda gözlenen eksikliklerin belirlenmesi ve okul yöneticilerinin 
sahip olması gereken yeterlikleri kazandıracak bir model hazırlamak üzere 
bir çalışma desenlenmiştir. Çalışmada amaca bağlı olarak şu sorulara yanıt 
aranmıştır: 

1. Okul yöneticilerinin sahip olmaları gereken yeterlikler nelerdir? 
2. Okul yöneticisi yetiştirmeye yönelik lisansüstü programlarda yer 

alan dersler nelerdir? 
3. Bakanlıkça düzenlenen HİE programlarında yer alan dersler 

nelerdir? 
4. Bu programlarda yer alan dersler ve içeriklerinin okul 

yöneticilerinin sahip olmaları gereken yeterliklere göre eksik ve 
uygun yönleri nelerdir? 

Yöntem 

Betimsel tarama modelinde gerçekleştirilen bu çalışmada (Karasar 
1982), amaç ve alt amaçlar doğrultusunda çok yönlü bir çalışma ile önce 
okul yöneticilerinin yeterlikleri alanyazın ve mevzuat taranarak saptanmıştır. 
Saptanan yeterlikler, Ocak 2002 tarihinde Kütahya İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nce düzenlenen bir HİE semineri sırasında, okul yöneticilerinden 
oluşan 70 kişilik bir grubun görüşüne sunulmuştur. Bu uygulama ile, yeterlik 
ifadelerinin  anlaşılırlığı ve yeterlik alanlarının uygun olup olmadığı 
belirlenmeye çalışılmış; bu konuda, yöneticilerden olumlu tepkiler 
alınmıştır. Daha sonra, Üniversitelerin websitelerinden 2001-2002 öğretim 
yılına ait mevcut yönetici yetiştirme programlarında yer alan dersler ile bu 
yeterlikler karşılaştırılmıştır. Son olarak da, yeterliklere dayalı bir okul 
yöneticisi yetiştirme program modeli önerisi geliştirilmiştir. 

Bulgular ve Yorumlar 
Bu bölümde, araştırmanın amaçları doğrultusunda yapılan analizler 

sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Bulguların sunulmasında, 
amaçlardaki sıraya uyulmuştur. Bulgular dört ana başlık altında sunulmuştur. 

l.Okul Yöneticilerinin Sahip Olmaları Gereken Yeterliklere İlişkin 
Bulgular 
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Bir uzmanlık alanı olan eğitim yöneticiliğine ilişkin hizmet öncesi ve 
hizmetiçi eğitim programlarının hazırlanması ve geliştirilmesinde ilk 
yapılacak işlerden birisi, yöneticilik alanının özelliklerine ve gereklerine 
uygun yeterliklerin belirlenmesidir. Bunun için, öncelikle mesleği 
yürütenlerin sahip olmaları gerekli olan yeterlikler, mesleği yerine getirenlere 
verilen görev ve sorumluluklar irdelenerek ve mevcut alan yazın incelenerek 
saptanmalıdır. Daha sonra ise, istenen bu yeterlikleri kazandıracak nitelikte 
programlar hazırlanmalıdır (Kaya 1993; Bursalıoğlu 1975). 

Bu çalışmada, okul yöneticilerinin yeterliklerinin saptanmasında, 
mevcut mevzuata göre bir okul yöneticisinin yerine getirmesi beklenen 
görev ve sorumlulukları belirlemek için önce mevzuat incelenmiştir. Daha 
sonra, eğitim yönetimine ilişkin alanyazın incelenerek etkili bir eğitim 
yöneticisinin özellikleri ve yerine getirmesi beklenen görev ve sorumluluklar 
saptanmaya çalışılmıştır. İki yönlü olarak yapılan çalışma sonucunda bir 
eğitim yöneticisinin sahip olması gereken yeterlikler saptanmıştır. Belirlenen 
bu yeterlikler, Aydın'ın (1988) okul yöneticilerinden beklenen görev ve 
sorumluluklara ilişkin olarak önerdiği, "insanlarla etkili biçimde 
çalışma", etkili bir işletme yönetimi", "yeterli bir okul binası ve çevresi 
hazırlama", "eğitim programının geliştirilmesi" ve "mesleğe hizmet" 
olmak üzere beş temel başlık altında gruplandırılmıştır. Aydın tarafından  öne 
sürülen bu beş boyut altında yer alan yeterlikler şu şekilde oluşturulmuştur: 

I.  İnsanlarla  İletişim  Kurma  ve Etkili  Biçimde  Çalışma 
1. Okul başarısında iletişimin önemini bilme 
2. İnsan ilişkilerinde uyulması gereken kuralları bilme 
3. Kurallara uymanın iletişim açısından önemini bilme 
4. Personel ve okul-çevre ilişkilerindeki iletişim engellerini 

belirleme 
5. Etkin olarak dinleme 
6. Yazılı ve sözlü-sözsüz iletişim becerilerini etkin olarak 

kullanma 
7. Protokol ve görgü kurallarına uyma 
8. İşbölümü ve işbirliği yapma 
9. Çalışmalarda plan ve program yapma 
10. Karar ve uygulamalarda takım çalışması yapma 
11. İlişkilerde eşit ve adil davranma 
12. Paylaşımcı ve katılımcı karar alma 
13. Gerektiğinde demokratik tepki gösterme 
14. Eğitim ortamında farklı  görüş ve düşüncelere yer verme/hoşgö-

rülü olma 
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15. İnsan ilişkilerinde sabırlı ve hoşgörülü olma 
16. Kişilerarası çatışmaların çözümlenmesine rehberlik etme 
17. Demokratik bir eğitim ortamı oluşturma/sürekliliğini sağlama 
18. Demokrasi ve insan haklarına ilişkin bir değer sistemine sahip 

olma 
19. İletişim araçlarını yerinde ve zamanında etkili olarak çalışma 
20. Çalışanların hukuksal haklarını gözetme 
21. Çalışanlarını takdir etme, ödüllendirme, motive etme 
22. Sorun çözme aşamalarını kullanma 

II.  Etkili  Bir İşletme  Yönetimi 
1. Örgüt ve yönetimle ilgili yaklaşımları bilme 
2. Örgüt ve yönetimle ilgili yaklaşımları eğitim örgütlerinde 

uygulama 
3. Yönetim süreçlerini etkili olarak uygulayabilme/gerçekleştirme 
4. Temel hukuk bilgisine sahip olma 
5. Eğitimle ilgili mevzuatı bilme, uygulama, yorumlama 
6. Kendisinin ve çalışanlarının hukuki sorumluluklarını/haklarını 

(özlük hakları) bilme/gözetme (gizlilik esasına uyma) 
7. Personelin ödüllendirilmesi ve cezalandırılmasında mevzuatı 

uygulama 
8. Okulun finansal  kaynaklarını etkili kullanma 
9. Mali kaynaklarla ilgili mevzuatı bilme (hesap işleri) 
10. Yasal sınırlar içinde okula kaynak yaratma 
11. Ayniyat işlerini mevzuata göre yürütme 
12. Döner sermaye işletmesi ile ilgili mevzuatı bilme/uygulama 
13. Liderlik ve yöneticilik arasındaki farkı  ayırt etme 
14. Lider yönetici davranışları gösterme/okul yöneticisinin liderlik 

rollerini sergileme 
15. Liderlik yaklaşımlarından en uygun olanı seçme ve uygulama 
16. Okul yöneticisinin denetim rollerini bilme ve etkili biçimde 

yerine getirme 
17. Denetim ve değerlendirme sonuçlarından etkili biçimde yarar-

lanma /kullanma 
18. Okul yönetiminde değişme ve yenileşmenin önemini bilme 
19. Değişme ve yenileşmeye karşı dirençleri ve engelleri azaltma 
20. Değişme ve yenileşme için vizyon oluşturma 



III.  Yeterli  Bir Okul  Binası ve Çevresi  Oluşturma 
1. Okuldaki fiziksel  kaynakları verimli ve etkili kullanma 
2. Okula fon  ve kaynak yaratma 
3. Okul büro yönetim hizmetlerinin etkili olarak yürütülmesini 

sağlama 
4. Okulun işleyişini engelleyen etmenleri belirleme ve çözüm 

üretme 
5. Okul binasının eğitsel bakımdan etkili olarak kullanılmasını 

sağlama 
6. Okulda gerekli donanımı sağlama ve kullanılır halde 

bulundurma 
7. Okuldaki bina ve tesislerin bakım ve onarım işlerini yapma 
8. Okulda sivil savunma, korunma, güvenlik ve temizlik işlerinin 

düzenli olarak yapılmasını sağlama 
9. Yazışmaları usulüne uygun olarak yürütme 
10. Ayniyat işlemlerini eksiksiz yerine getirme 
11. Okulun hesap işlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlama 
12. Okulda olumlu ve demokratik bir öğrenme ortamı oluşturma 
13. Okulda, öğrencilerin her yönden gelişmelerine olanak 

sağlayacak zengin sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirme 
14. Okul çevresini tanıma 
15. Okulu çevreye tanıtma 
16. Meslek kuruluşları ile işbirliği yapma 
17. Toplumsal gelişmeye önderlik etme 
18. Etkili bir okul aile işbirliği sağlama 
19. Okul-işyeri arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlama 
20. Mezunları izleme çalışmaları yapma 
21. Yetişkin eğitimine inanma, okulun tüm olanaklarını yetişkinlere 

de açma 
22. Yetişkinlerin eğitim gereksinimlerini saptama ve yetişkinler için 

eğitim programları düzenleme 

IV.  Eğitim  Programının  Geliştirilmesi 
1. Okulun hizmet ettiği öğrenci grubunun özelliklerini tanıma 
2. Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir eğitim 

almalarını sağlama 
3. Eğitimde program geliştirme kavram ve süreçlerini tanıma 
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4. Öğretim etkinliklerinin yıllık, ünite ve günlük olarak 
planlanmasını ve yürütülmesini sağlama 

5. Öğretimin etkili bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için okulda 
gerekli araç, gereç ve donanımı sağlama 

6. Öğretimi etkileyen koşullan bilme ve bu koşullan uygun hale getirme. 
7. Öğretim ilkelerini, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile 

öğretim araç gereçlerini bilme ve öğretimde etkili bir biçimde 
kullanılmasını sağlama 

8. Öğretim sürecindeki yeni yaklaşımları tanıma 
9. Öğrenci merkezli bir öğretim yapılması için gerekli koşulları sağlama 
10. Sınıf  yönetimi konusunda gerekli bilgiye sahip olma 
11. Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede kullanılan yöntem 

ve teknikleri tanıma, amaca uygun en uygun yöntem ve 
tekniklerin kullanılmasını sağlama 

12. Öğrencilerin performans  ölçütlerini saptama 
13. Eğitim programının değerlendirilmesinde kullanılan yaklaşım ve 

yöntemleri bilme ve en uygun yaklaşım ve yöntemi seçme 
14. Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirme için 

etkili bir rehberliğin önemine inanma 
15. Öğrencilerin kendilerini, seçecekleri meslekleri tanımalarına ve 

seçmelerine yardımcı olma 
16. Öğrencilerin uyum, sağlık, psikolojik, ekonomik vb. 

konulardaki sorunlarının çözümüne yardımcı olma 
17. Öğrencilere öğrenme ve çalışma alışkanlıklarının yanı sıra 

derslerindeki başarıları konusunda rehberlik yapma 
18. Okulda disiplin kurallarına uyulmasını sağlama ve disiplin 

sorunlarıyla mücadele etme 
19. Öğrencilerin karar süreçlerine katılımını destekleme 
20. Tüm öğrencilerin temel becerilerinin (okuma, yazma, aritmetik, 

öz bakım, estetik, teknolojik okur yazarlık, sözlü ve yazılı 
iletişim, kendi kendine öğrenme vb.) yüksek düzeyde 
geliştirilmesini sağlama 

21. Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere hizmet etmeye 
kendini hazırlama 

22. Özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri saptama ve onlar içi 
uygun öğretim ortamları hazırlama 

23. Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin sosyal ve kişisel 
problemlerinin çözümüne yardımcı olma 



V.  Mesleğe  Hizmet 
1. Mesleki yayınları izleme 
2. Bilimsel etkinliklere katılma ve öğretmenlerin (okul 

personelinin) bu tür etkinliklere katılmalarını teşvik etme 
3. Eğitim-öğretim mevzuatını izleme 
4. Deneyimlerini başkaları ile paylaşma 
5. Çevredeki diğer yöneticiler ve müfettişler  ile mesleki gelişim 

konusunda işbirliği yapma 
6. Mesleki kuruluşlara aktif  olarak katılma 
7. Mesleği dışında sosyal ve kültürel etkinliklere katılma 
8. Okuldaki öğretmenler ve diğer çalışanlardan, öğrenci 

velilerinden ve öğrencilerden kendi performansı  ile ilgili dönüt 
alma 

9. Mesleki toplantılara katılma, birlikte çalıştığı personeli 
katılmaya teşvik etme 

10. Personelin kendini geliştirmesine olanak tanıma /izin verme 
11. Mesleğini ve kurumu temsil edecek tutum ve davranışlar 

sergileme 

2. Okul Yöneticisi Yetiştirmeye Yönelik Lisansüstü Programlarda 
Yer Alan Derslere İlişkin Bulgular 

Okul yöneticisi yetiştirmeye yönelik olarak eğitim yöneticilerinin 
sahip olması gerekli olan yeterliklerin belirlenmesinden sonra, ülkemizde 10 
üniversitede yürütülmekte olan Eğitim Yönetimi Teftişi  Planlaması ve 
Ekonomisi Yüksek Lisans Programları incelenmiştir. İncelemede, bu 
programlarda yer alan dersler analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda 
derslerin şu şekilde oluşturulduğu ortaya çıkmıştır. 

Programlarda yer alan dersler incelendiğinde, derslerin oldukça 
çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Bu derslerin programlara dağılımına 
bakıldığında ise programda yer alması gereken kimi derslerin programda 
yer almadığı, programda yer alan kimi derslerin ise içerik olarak birbiriyle 
örtüştüğü ya da kimi derslerin diğer derslerden oldukça bağımsız olduğu 
söylenebilir. Tüm bu göstergeler, programlarda yer alan derslerin amaçlar ve 
yeterlikler göz önüne alınmadan programa konulduğu izlenimi vermektedir. 
Bu durum, programda yer alması gereken kimi derslerin programda yer 
almamasına, öte yandan kimi derslerin de diğer derslerle örtüşerek 
duplikasyona neden olmasına dolayısıyla eğitim yöneticilerinin kimi 
yeterliklere sahip olmadan programdan mezun olmalarına neden olmaktadır. 
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Yüksek  Lisans Programlarındaki  Dersler 
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YÖNETIM BILIMI 
Sınıf  Yönetimi 
İnsan Kaynaklan Yönetimi 
Örgüt Yönetimi 
Liderlik 
Toplam Kalite 
Hukuk-Yönetim Hukuku 
Eğitim Politikası 
Yönetimde Etik 

X X X X X X X X X X 

EĞITIM DENETIMI X X X X X X X X X 
ARAŞTıRMATEKNIKLERI 

Eğitim İstatistiği 
Seminer 

X X X X X X X X 

ÖĞRENME VE ÖĞRETME 
SÜREÇLERI X X X 

PROGRAM GELIŞTIRME X 
EĞITIMDE TEKNOLOJI 
KULLANıMı X X 

YÖNETSEL ILETIŞIM 
Motivasyon Teorileri 
Örgüt içi İletişim 
Örgütsel Davranış 
Grup Dinamiği 

X X X X X X 

TOPLUM SOSYOLOJISI X X 
HALK EGıTıMı X 
BIREYIN GELIŞIMI X 
HIZMETIÇI EĞITIM X X X 

FELSEFE-EGıTıM 
FELSEFESI 
ÖLÇME VE 
DEĞERLENDIRME 
EĞITIM FINANSMANı 

Maliyet Fayda Analizi X X X 

EGıTıM PLANLAMASı 
Okul Planlaması 
İnsangücü Planlaması 
Eğitimde Kalkınma 

X X X X X 

OKUL GELIŞTIRME X 

SEÇMELI DERSLER X X X X X 
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Özellikle Eğitim fakültelerinin  yeniden yapılanması çalışmaları 
kapsamında yapılan düzenlemeyle Eğitim Bilimleri alanlarında lisans 
düzeyinde programların kapatılması, bu alanlardaki yüksek lisans 
programlarına her alandan, ancak birçok yeterlilikten yoksun öğrencilerle 
devam edilmesine neden olmuştur. Bu durumun, eğitim bilimi alanında 
uzmanlaşmayla ilgili önemli bir nitelik sorununu da beraberinde getirdiği 
söylenebilir. Bu nedenle çeşitli üniversitelerde yürütülmekte olan 
programların yeterliklere dayalı olarak yeniden düzenlenmesine gereksinim 
vardır. 

3. Milli Eğitim Bakanlığınca Düzenlenen HİE Programlarında Yer 
Alan Derslere İlişkin Bulgular 

MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın okul yöneticisi 
adaylarına yönelik olarak düzenlediği Eğitim Yönetimi Programında yer 
alan dersler aşağıda verilmiştir. 
MEB  Tarafından  Düzenlenen HİE  Programlarında  Yer  Alan Dersler 

Dersler Saati 
Yönetim Biliminin Alanı ve Kapsamı 12 
Yönetim Hukuku 8 
Demokrasi ve insan Hakları 6 
Eğitim ve Okul Yönetimi 12 
Değişme ve Yenileşme 10 
Toplam Kalite Yönetimi 12 
Okul-Çevre ilişkileri 6 
İletişim ve Sosyal Etkileşim Becerisi 6 
Liderlik 10 
Oğrenme-Oğretme Kuram ve Yöntemleri 8 
Çağdaş Eğitim Teknolojisi ve Okulda Etkin Kullanımı 8 
Denetim ve Değerlendirme 6 
İnsan Kaynaklarının Yönetimi 10 
Rehberlik 6 
TOPLAM 120 

MEB tarafından  gerçekleştirilen hizmetiçi eğitim programı 
incelendiğinde, geniş bir yelpazeye yayılan ve oldukça farklı  konuları içeren 
14 dersten oluştuğu görülmektedir. Programda oldukça farklı  derslere yer 
verilmesi eğitim yöneticilerinin çok yönlü olarak yetiştirilmesi bakımından 
programın bir artısı olarak değerlendirilebilir. Ancak programda yer alan 
derslerin içerikleri de incelendiğinde bu derslerin ya da konuların belli 
dersler altında birleştirilebileceği görülmektedir. Örneğin İnsan Kaynakları 
Yönetimi ile Toplam Kalite Yönetimi arasında sıkı bir ilişki söz konusudur. 
Derslerin çok spesifik  olarak düşünülmesi, programdan yararlanacak 
adayların tek tek konuları öğrenirken, alanı bir bütün olarak görememelerine 
neden olabileceği kaygısını da beraberinde getirmektedir. 
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4. Mevcut Eğitim Yöneticisi Yetiştirme Programlarında Yer alan 
Derslerin Okul Yöneticilerinin Sahip Olması Gereken Yeterliklere Göre 
Eksik ve Uygun Yönlerine İlişkin Bulgular 

Gerek çeşitli üniversitelerde yürütülen lisansüstü eğitim programları 
ve gerekse Milli Eğitim Bakanlığı tarafından  düzenlenen eğitim yöneticisi 
yetiştirme kursu programları incelendiğinde programlarda yer alan derslerin 
eğitim yöneticilerine gerekli olan yeterlikleri kazandırma konusunda yeterli 
olduğunu söylemek olanaklı görülmemektedir. Yapılan incelemeler şu 
konularda eksikliklerin olduğunu göstermektedir: 

• Her iki programın da yeterliğe dayalı olarak hazırlanmadığı 
dolayısıyla yöneticilerinin sahip olması gereken yeterlikleri 
kazandırmada yeterli olmadığı, 

• Programların daha çok kuramsal nitelikte olup uygulamaya 
dönük olmadığı, 

• Programlarda yer alan derslerin, programın amaç ve ilkeleriyle 
tutarlı olmadığı, programlarda kimi yeterlikleri yoğun olarak 
kazandırmaya dönük derslere gereğinden fazla  yer verilirken, 
kimi yeterlikleri kazandıracak derslerin programda yeterince ya 
da hiç yer almadığı, 

• Programlarda yer alan dersler konusunda standart bir birliğin 
sağlanamadığı söylenebilir. 

Yeterliğe Dayali Eğitim Yöneticisi Yetiştirme Programı Modeli 
Önerisi 

Gerekçe 

Eğitim sisteminin temel öğelerinden biri, sistemi işletecek olan 
yöneticilerdir. Yöneticiler, eğitim kurumunun belirlenen politika ve amaçlar 
doğrultusunda işletilmesine ve istenilen standartlarda ürün ortaya 
koymalarını sağlayan kişilerdir. Bu nedenle eğitim yöneticisinin nitelikleri 
çoğu zaman yönettiği eğitim kurumunun niteliğini etkilemektedir. Ülkemiz 
gibi eğitim sisteminin istenilen nitelikte ürün ortaya koymada sorunları olan 
ülkelerde, eğitim yöneticisinin niteliği büyük önem taşımaktadır. 

Eğitim yöneticilerinin mesleklerindeki görevlerini istenilen bir 
biçimde yerine getirebilmeleri onların meslekleriyle ilgili yeterliliklere sahip 
olmaları ile olanaklıdır. Bu bakımdan eğitimde istenilen verimin alınmasında 
başlıca rolü oynayan eğitim yöneticilerinin meslekleriyle ilgili gerekli 
yeterliklere sahip olacak biçimde yetişmesi büyük önem taşımaktadır. Milli 
Eğitim Bakanlığı (2000) Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel 
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Müdürlüğünün Öğretmen Yeterlikleri (Taslak) ile ilgili dokümanında 
öğretmenler için ortaya koyduğu gerekçe eğitim yöneticileri için de 
geçerlidir. Buradan hareketle günümüze kadar eğitim yöneticilerinin 
yeterlikleri ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmış bulunmaktadır. Ancak her 
kesimden kurum ve kuruluşlar tarafından  üzerinde uzlaşılmış, çağdaş 
gelişmeler doğrultusunda geliştirilmiş ve eğitim yöneticilerin istihdamına 
temel oluşturacak ortak, kapsamlı, tutarlı ve güvenilir bir yeterlik listesi 
oluşturulamamıştır. Böyle bir yeterlilik listesinin olmayışı eğitim yöneticisi 
yetiştirme programlarını da etkilemiş; yeterliliklere dayalı programların 
düzenlenmesi olanaklı olmamıştır. Dolayısıyla çeşitli biçimlerde düzenlenen 
programlarda standart birliğine varılamamıştır. 

Programın Niteliği 

Yapılan analizler ve elde edilen bulgular ışığında eğitim 
yöneticilerinin yetiştirilmesine yönelik program modelinin oluşturulmasında 
şu temel noktalar göz önünde bulundurulmuştur: 

1. Program modeli, mevcut yönetici yetiştirme programlarına 
dayalı olarak oluşturulmuştur. 

2. Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesine yönelik program modeli, 
eğitim yöneticilerine çağdaş gelişmeler ve bilimsel gerçeklerin 
ışığında belirlenmiş bulunan yeterliliklerin kazandırılmasını 
amaçlamaktadır. 

3. Program içeriğinden çok içeriğin düzeni üzerinde durulmuştur. 
4. Programda olabildiğince fazla  seçimlik derslerin yer almasının 

gerekliliği vurgulanmıştır. 
5. Değerlendirme esasları ders geçme ve kredi sistemine göre 

düşünülmüştür. 

Programın Düzeyi: Program lisansüstü ya da lisans sonrası eğitim 
düzeyinde yürütülecektir. Eğitim yöneticilerinin atanmalarına ilişkin 
yönetmelik gereği programın yüksek lisans düzeyinde ya da lisans sonrası 
açılacak kurslar yoluyla yetiştirilmesi olanaklıdır. 

Programın Süresi: Bu program yüksek lisans düzeyindeki 
programlar için programı açan ve yürüten üniversitenin yönetmelikleri 
çerçevesinde sürdürülecek olup, yetiştirme kurslarının ise en az 120 saatlik 
bir süreyi içermesi öngörülmektedir. 

Programın Niteliği: Program yöneticiliğe atanma amacıyla 
yapıldığı için mesleğe giriş niteliğindedir. 



Programın Diğer Programlarla İlişkileri: Bu programlar lisans 
derecesine sahip olanlara yönelik olup yüksek lisans programını 
tamamlayanlara uzmanlık derecesi kazandıran diploma; yetiştirme kursunu 
tamamlayanlara ise sertifika  ya da belge verilmesi uygun görülmektedir. 

Hedef  Grubun Nitelikleri: Bu programa başvuracak kişilerin lisans 
derecesine sahip olmaları ve en az beş yıllık öğretmenlik deneyimine sahip 
olmaları gerekmektedir. 

Programın Genel Amaçları 

Bu programları başarı ile tamamlayanlar: 

1. İşyerlerinde insanlarla etkili bir iletişim kurabilecekler ve 
işbirliği içinde çalışabilecekler, 

2. İşyerlerini çağdaş işletme anlayışına uygun olarak yönetebi-
lecekler, 

3. Etkili bir okul binası ve çevresi oluşturabilecekler, 
4. Okuldaki eğitim programını etkili bir biçimde planlayabilecek, 

uygulayabilecek, değerlendirebilecek ve değerlendirme 
sonuçlarına dayalı olarak geliştirebilecekler, 

5. Mesleklerine hizmet etmek için gerekli olan donanıma sahip 
olabileceklerdir. 

Programın İlkeleri 

1. Program her yönetici adayına alanıyla ilgili yeterlikleri 
kazandıracak kılavuzluğu yapacaktır. Program yönetici 
yeterliklerini kazandırma bakımından bir araç olacaktır. 

2. Program, eğitim bilimlerinin kuram ve uygulamalarına dayalı 
olarak kuram ve uygulamayı birleştiren bir yapıda olacaktır. 

3. Eğitim ve öğretimde yaparak yaşayarak öğrenme ilkesi temel 
alınarak, öğretim etkinlikleri örnek olay ve uygulamalarla 
desteklenecek böylece dersler mesleğe hazırlayıcı ve yöneltici 
olacaktır. 

4. Programdaki zorunlu ve seçimlik dersler birbirini tamamlayıcı 
ve bütünleştirici bir nitelik taşıyacaktır. 

5. Değerlendirme etkinliklerinde yeterliğe dayalı değerlendirme 
anlayışı benimsenecektir. 
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Programın İçeriği ve Etkinlikler 
İçerik, eğitim amaçlarının gerçekleşmesi için yararlanılan bir araçtır 

ve programda yer alan derslerin içerikleri amaçlara ulaşmak bakımından 
önem taşımaktadır. Bu aracın etkili olarak kullanılabilmesi için kendi içinde 
değer taşıması ve etkili bir biçimde kullanılması gerekmektedir. Çünkü "ne 
öğretelim sorusu", "nasıl öğretelim" sorusunun yanıtı olan öğretim ilke, 
yöntem ve teknikleri ile "ne kadar öğrettik" sorusuna yanıt arayan 
değerlendirme süreçlerine temel oluşturmaktadır. 

Eğitimin diğer unsurları ile ilgili sayısız araştırma yapıldığı halde 
içerik adeta emektar bir hizmetçi gibi istenildiği zaman programa 
konulabilecek sabit bir unsur olarak görülmüştür. Geleneksel olarak program 
kapsamında derslerin içerikleri araştırma ve tartışma konusu 
yapılmamaktadır (Varış, 1996, s.l 14). Oysa içerik programın canlı bir öğesi 
olup, hızla gelişen bilim ve teknolojinin ışığında sürekli gözden geçirilmeli 
ve yeni gelişmeler program içeriğine yansıtılmalıdır. 

Bu araştırmada eğitim yöneticileri için belirlenen yeterlilikler, içerik 
ve etkinliklerin yeniden düzenlenmesini gerekli kılmaktadır. Eğitim 
yöneticilerinin yetiştirilmesini öngören programın amaçlan ve ilkeleri 
doğrultusunda programların zorunlu  ve seçimlik  derslerden oluşması 
öngörülmektedir. Seçimlik dersler, programın uygulandığı kurumların 
koşullarına göre artırılabilir. Araştırma bulgularına dayalı olarak programda 
yer alması gereken zorunlu ve seçimlik dersler şöyle belirlenmiştir: 

Zorunlu Dersler 

• Bilimsel Araştırma Yöntemi 
• Eğitimde Program Geliştirme 
• Örgütsel Davranış 

(Eğitim Örgütlerinde İnsan İlişkileri) 
• Eğitim Yönetimi ve Denetimi 
• Eğitim Örgütlerinde Yapı ve İşleyiş 

Seçimlik Dersler 

• Eğitim Hukuku 
• Eğitim Felsefesi/Eğitim  Politikaları 
• Demokrasi ve İnsan Hakları 
• Eğitim Ekonomisi/Eğitim Finansmanı 
• Türk Eğitim Sisteminin Sorunları 
• Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi 
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• İnsan Kaynaklan Yönetimi 

• Özel Eğitim 

• Yetişkinler Eğitimi 

• Mesleki Teknik Eğitim 

• İlköğretim Okullarında Yönetim 

• Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim 

Değerlendirme Süreçleri 

Değerlendirme programın ayrılmaz bir boyutudur. Bu nedenle gerek 
öğrenci başarısı gerek programın etkiliği sürekli olarak değerlendirilmelidir. 
Özellikle program uygulamalarında ortaya çıkan sorunların ve eksikliklerin 
belirlenmesi ve programın geliştirilmesi açısından değerlendirme etkili bir 
biçimde gerçekleştirilmelidir. Doğan'ın (1997) da belirttiği gibi 
değerlendirme, öğretim süreciyle ilgili kararlan sağlıklı bir biçimde 
verebilmek için verilerin toplanması ve yorumlanması sürecidir. 
Değerlendirme şu özellikleri taşımalıdır: 

• Değerlendirme sürekli olan bir süreç olarak algılanmalıdır. 

• Değerlendirme süreci planlı bir etkinlik olarak yürütülmelidir. 

• Değerlendirme doğru güvenilir ölçme araçlarıyla yapılmalıdır. 

Yeterliğe Dayalı Eğitim Yöneticisi Yetiştirme Program Modelinde 
değerlendirmede şu yaklaşımların benimsenmesi uygun görülmektedir: 

• Değerlendirme etkinliklerinde yeterliğe dayalı değerlendirme 
anlayışı benimsenmelidir. 

• Değerlendirmede süreç değerlendirme yaklaşımıyla 
değerlendirilmenin sürekliliği sağlanmalıdır. 

• Değerlendirmede derslerin uygulamalı olan bölümleri de göz 
önüne alınmalıdır. 

• Yeterliğe dayalı olarak saptanmış olan amaçlar, öğrencinin 
kazanacağı davranışları açık olarak gösterdiğinden 
değerlendirmenin öğrencinin bu yeterliliklere ne derece sahip 
olduğunu belirleyecek biçimde olması gerekmektedir. 
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IV.OTURUM 
Türkiye'de Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi 

Uygulamaları 

Oturum Başkanı: Prof.Dr.  İbrahim Ethem BAŞARAN 
(Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

Emekli Öğretim Üyesi) 

Araş. Gör. Güven ÖZDEM, Araş. Gör. Tuncer BÜLBÜL, 
Araş. Gör.Sabri GÜNGÖR 

(Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) 
"Eğitim  Yönetimi  Teftişi  Ekonomisi  ve Planlaması  Aııabilim 

Dalı  Tezsiz  Yüksek  Lisans Programına  Devam Eden  Öğretmen  Ve 
Okul  Yöneticilerinin  Programa  İlişkin  Görüşlerinin 

Değerlendirilmesi" 

Hüseyin ACAR 
(MEB. Müsteşar Yardımcısı) 

"21. Yüzyıla  Girerken  Milli  Eğitim  Bakanlığında  Eğitim 
Yöneticilerinin  Yetiştirilmesi  Ve  Geliştirilmesinde  Yeni  Yaklaşımlar" 

İbrahim KALYONCU 
(Atatürk ilköğretim Okulu Müdürü-Tonya/ Trabzon) 

"Sınav Kazanan  Okul  Yöneticisi  Adaylarının  Sınav Sonrası 
Yetiştir  ilm  eleri" 

Prof.  Dr. Ali BALCI, Dr. Şakir ÇINKIR 
(Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) 

"Türkiye'de  Eğitim  Yöneticilerinin  Yetiştirilmesi" 



EĞİTİM YÖNETİMİ PLANLAMASI TEFTİŞİ VE 
EKONOMİSİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS 

PROGRAMINA DEVAM EDEN ÖĞRETMEN VE OKUL 
YÖNETİCİLERİNİN PROGRAMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Araş.Gör. Güven ÖZDEM 
Ar aş.Gör. Tuncer  BÜLBÜL 
Araş. Gör. Sabri  GÜNGÖR 

Giriş 
Dünya 21. yüzyıla bireyi merkez alan bir düşünce yapısıyla 

girmiştir. Bu düşünce yapısı, ekonomi biliminde bireysel girişimci 
özgürlüğü, hukuk alanında temel hakların güvenlik altına alınması ve insan 
hakları, yönetim biliminde insan ilişkileri kuramı, işletme alanında 
performans  değerlendirme, işletmelerde insan kaynakları ve uzmanlaşma 
konularında kendini göstermiştir. Farklı bilim alanlarında görülen bu 
düşünce yapısı eğitim bilimlerini de etkilemiştir. Bireyi merkeze alan 
düşünce yapısı Eğitim Bilimlerinde de birey merkezli eğitim anlayışının 
benimsenmesine ve bireyin yaşamında örgün eğitim süresinin artmasına 
neden olmuştur. Bu gelişmeler, bilgi toplumunda eğitimin önemini daha da 
artırmıştır. 

Türkiye, bilgi toplumu olma yolunda başta eğitim sisteminde olmak 
üzere bir takım değişiklikler yapmıştır. Yükseköğretim kurulu 1997 yılında 
eğitim fakültelerinin  yapısını değiştirirken, lisansüstü öğretim kademesine 
tezsiz yüksek lisans programını dahil etmiştir. Tezli yüksek lisans 
programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, 
bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. 
Tezsiz yüksek lisans programının amacı ise, öğrenciye mesleki konuda derin 
bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını 
göstermektir. Bu iki program arasında gösterilebilecek en önemli farklardan 
biri olarak tezsiz yüksek lisans programının uygulamaya daha önem vermesi 
gösterilebilir. Programa öğretmen ve okul yöneticilerinin devam ettiği 
düşünüldüğünde programın önemi daha da artmaktadır. 
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Problem 
Teknik ilerlemenin hızı ve endüstriyel yapının değişimi sonucu 

insanoğlu için, hayatının değişik aşamalarında yeni beceriler kazanmayı ve 
yeni düşünceleri kavrama yeteneği kazanma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 
Bu zorunluluk sonucu, eğitime ilişkin zaman ufku  uzamış durumdadır 
(Rosovsky, 1994, 104-105). Bireylerde, zaman ufkunun  uzaması ise yaşam 
boyu eğitim kavramının öne çıkmasına neden olmuştur. 

Dünyada bir çok ülke sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş 
sürecini yaşamaktadır. Bilgi toplumu, bilginin gerçek sermaye ve zenginlik 
yaratan temel kaynak haline geldiği bir toplumdur. Bilgi toplumunda 
insanlar sürekli öğrenmek zorunda kalacaklardır (Özden, 2000, 81). Sürekli 
öğrenme zorunluluğu ise yaşamboyu eğitim kavramını gündeme taşımıştır. 
Yaşam boyu eğitim kavramının öne çıkması üniversitelerin işlevlerini ve 
lisansüstü öğretimin etkinliğini artırmıştır. 

Bilgi toplumundan en çok etkilenecek altyapı alanlarından birisi 
personel altyapısı olacaktır. Bunun nedeni, bilgi toplumunda uzman 
işgücüne olan ihtiyacın artmasıdır. Çünkü, bilgi toplumunun nitelikli işgücü 
özellikleri, sanayi toplumunun nitelikli işgücü özelliklerinden farklı 
olacaktır. Sanayi toplumunda mesleki uzmanlaşma personel altyapısını 
belirlemiştir. Oysa bilgi toplumunda, bilimsel bilginin aktarımı, kullanımı, 
geliştirilmesi sonucu verilen hizmetin değerini artıran personel önem 
kazanmaktadır (Erkan, 1998, 125). Bu durumda, bilgi toplumu olma 
yolunda, bilimsel bilginin aktarıldığı, kullanıldığı ve geliştirildiği yer olan 
üniversitelere büyük görev düşmektedir. 

Bir ülkede kalkınmanın kaynağını oluşturan, bilginin en üst düzeyde 
bilimsel yöntemlerle yaratıldığı, toplandığı ve yayıldığı; ülke kalkınmasında 
gereksinme duyulan yeni teknolojilerin üretildiği ve insangücünün 
yetiştirildiği yerler yükseköğretim kurumlarıdır (Gedikoğlu, 1991, 21). 
Yükseköğretim kurumlan, sadece, öğrencilere bilgi aktaran bir sistem 
değildir. Aynı zamanda, bilimsel araştırmalarla bilgi üreten ve bilimsel 
bulguları toplumun sosyal, ekonomik ve siyasal geleceğinin 
oluşturulmasında başarıyla kullanacak toplum liderlerinin yetiştirilmesi gibi 
önemli görevleri üstlenmiş bir sistemdir (Kaya, 1984, 237). Üniversiteler bu 
görevlerini lisans ve lisansüstü programlarla yerine getirmektedir. Özellikle 
eğitimde zaman ufkunun  uzaması, lisansüstü öğrenim programlarını toplum 
liderleri yetiştiren bir öğretim kademesi haline getirmiştir. 

21. yüzyıl, üniversitelerin ve lisansüstü öğretimin önemini daha da 
artıracaktır. Bilgi toplumu ve uzmanlaşma araçlarından birisi de lisansüstü 
öğretim olacaktır. Çevik'e (1992, 134) göre, üniversitenin temel 
sorumluluklarından biri, bireysel ve bağımsız kararlar verebilecek, bilgi 
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düzeyi yüksek, kuram ve uygulamayı birleştiren, tanı ve çözüm öneren, 
toplumsal duyarlılığı yüksek ve gelişmelere çabuk reaksiyon verebilen 
uzman kadrolar yetiştirmektir. 

Lisansüstü eğitim, ülkelerin  hedefledikleri  amaçlarını 
gerçekleştirmelerinde  iki  yönde  katkı  sağlar.  Bunlardan 
birincisi, geleceğin  öğretim üyelerini ve araştırmacılarını 
yetiştirmesidir.  Lisansüstü eğitimin ikinci katkısı  ise, 
ülkelerin  teknolojik,  ekonomik  ve kültürel  gelişimleri  ile ilgili 
sorunlarına  çözüm getirmesidir  (  Tosun,  1997, 7). 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 1997 yılında eğitim fakültelerinin 
yeniden yapılandırma çalışmalarını tamamladığında lisansüstü öğrenim 
kademesine tezsiz yüksek lisans kavramını getirmiştir. Tezsiz yüksek lisans 
programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve 
mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz 
yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu 
program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile 
dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı 
veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı 
yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor 
vermek zorundadır. İlgili senato tarafından  belirlenen esaslara bağlı olarak 
tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir 
(http://www.yok.gov.tr/yasat.html). 

Amaç 
Türk Milli Eğitim sisteminde son yıllarda okul müdürlerinin 

yetiştirilmesine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin işbirliği ile 
açılan hizmetiçi eğitim programlarının yanında üniversitelerde tezsiz yüksek 
lisans programları da açılmıştır. Bu programların açılma amacı, öğrenciye 
mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada 
nasıl kullanılacağını göstermektir. Eğitim Yönetimi Planlaması Teftişi  ve 
Ekonomisi Anabilim Dalında Tezsiz Yüksek Lisans programının 
amaçlarından biri ise her tür ve kademelerdeki okullarda yönetici olarak 
görev almak isteyen öğretmenlere ve okul yöneticilerine eğitim yönetimi 
alanında kapsamlı bir eğitim sunmaktır. 

Bu çalışma ile, Ankara, Gazi, Hacettepe Üniversitelerine bağlı 
Eğitim Fakültelerinin Eğitim Yönetimi, Planlaması, Teftişi  ve Ekonomisi 
Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğretmen ve 
okul yöneticilerinin program boyunca kazandıkları bilgileri iş yaşamına 
uygulayabilme düzeyleri ve programa ilişkin eleştirilerini ortaya konması 
amaçlanmaktadır. 
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Sınırlılıklar 
Araştırma 2001-2002 öğretim yılında Ankara, Gazi ve Hacettepe 

Üniversitelerine bağlı Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim 
Yönetimi, Teftişi,  Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalında Tezsiz 
Yüksek Lisans programına devam eden öğretmen ve okul yöneticilerinin 
görüşleri ile sınırlıdır. 

Yöntem 
Araştırma mevcut durumun ortaya konulmasına yönelik tarama türü 

bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında 
Ankara, Gazi ve Hacettepe Üniversitelerine bağlı Eğitim Fakültesi, Eğitim 
Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi, Teftişi,  Planlaması ve Ekonomisi 
Anabilim Dalında Tezsiz Yüksek Lisans programına devam eden öğretmen 
ve okul yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmada evreninin tümünü 
ulaşılabildiğinden örneklem almaya gidilmemiştir. 

Araştırmaya katılanların kişisel özelliklerine göre dağılımı Tablo 
1 'de gösterilmiştir. 

Tablo  1.Araştırmaya  Katılanların  Kişisel  Özelliklerine  Göre Dağılımları 

Değişken Düzey N % 
1.Cinsiyet Kadın 18 34.6 1.Cinsiyet 

Erkek 34 65.4 
1.Cinsiyet 

Toplam 52 100.0 
2. Yaş 23-30 yaş 29 63.0 2. Yaş 

31 yaş ve üstü 17 37.0 
2. Yaş 

Toplam 46 100.0 
3.Meslekte 
Geçen 
Hizmet 
Süresi 

1-5 yıl 22 42.3 3.Meslekte 
Geçen 
Hizmet 
Süresi 

6-10 yıl 19 36.5 
3.Meslekte 
Geçen 
Hizmet 
Süresi 

11 yıl ve üstü 11 21.1 

3.Meslekte 
Geçen 
Hizmet 
Süresi Toplam 52 100.0 

4.Görev 
Okul müdürü 4 7.7 

4.Görev Okul müdür yardımcısı 2 3.8 4.Görev 
Sınıf  öğretmeni 22 42.3 

4.Görev 

Branş öğretmeni 24 46.2 

4.Görev 

Toplam 52 100.0 
5.TYL 
Programına 
Devam 
Edilen 
Üniversite 

1 .Ankara 38 73.1 5.TYL 
Programına 
Devam 
Edilen 
Üniversite 

2,Gazi 3 5.8 
5.TYL 
Programına 
Devam 
Edilen 
Üniversite 

3. Hacettepe 11 21.2 

5.TYL 
Programına 
Devam 
Edilen 
Üniversite 

Toplam 52 100.0 

Tablo 1' de görüldüğü gibi, araştırmanın çalışma grubunda toplam 
52 tezsiz yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır. Bunların 38'i (%73.1) 
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Ankara Üniversitesi, 3' ü (%5.8) Gazi Üniversitesi, 11' i (%21.2) Hacettepe 
Üniversitesinde yer almaktadır. Programa devam eden öğrencilerin, 4' ü 
(%7.7) okul müdürü, 2' si (%3.8) okul müdür yardımcısı, 22'si (%42.4) sınıf 
öğretmeni, 24' ü (%46.2) branş öğretmenidir. Öğrencilerin, 18' i (%34.6) 
kadın, 34' ü (%65.4) erkektir. 52 öğrencinin 29' u (%63) 23-30 yaş 
grubunda, 17'si (%37) 31 ve üstü yaş grubunda olduğu görülmektedir. 
Ayrıca, 52 öğrenciden 22'sinin (%42.3) 1-5 yıl, 19'unun (%36.5) 6-10 yıl, 
10' unun (%19.2) 11-15 yıl, 1' inin (%1.9) 16-20 yıl arası çalışmış olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Programa devam eden öğretmen ve okul yöneticilerinin programa 
ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla anket kullanılmıştır. Anket, 
üç bölümden oluşmaktadır, birinci bölüm kişisel bilgileri, ikinci bölüm 28 
maddeden oluşan ve programla ilgili değerlendirmeleri içermektedir. Bu 
bölümde likert tipi beşli ölçek kullanılmıştır. Üçüncü bölüm programa ilişkin 
öğrenci görüş ve düşüncelerini öğrenmeye yönelik açık uçlu sorulardan 
oluşmuştur. 

Veri toplama aracının geliştirilmesi aşamasında programa katılan 
bazı öğrencilerle ön görüşme yapılmış, Ön görüşme sonucunda anket 
hazırlanarak kapsam geçerliliği için uzmanların görüşleri alınmıştır. Uzman 
görüşleri doğrultusunda yeni bir değerlendirilmeye gidilerek anket soruları 
düzeltilmiş ve araştırmacılar ankete son halini vermişlerdir. 

Araştırmanın evreninde yer alan 60 öğrenciye anket uygulanmaya 
çalışılmış, bunlardan 8' inin derslere devam etmemesi nedeniyle anket 52 
öğrenciye uygulanabilmiştir. 

Verilerin analizinde SPSS programı uygulanmıştır. Programa devam 
eden öğrencilerin ankette yer alan maddelere vermiş oldukları yanıtlar Hiç 
Katılmıyorum= 1, Katılmıyorum=2, Fikrim Yok=3, Katılıyorum=4, Tam 
Katılıyorum=5 şeklinde puanlanarak SPSS 7.5 istatistik paket programına 
aktarılmıştır. Araştırmanın bulguları ve bulgulara dayalı yorumlar 
öğrencilerin anket maddesine vermiş oldukları yanıtların yüzde ve 
frekanslarına  dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin maddelere 
verdikleri yanıtların yüzdeleri yorumlanırken hiç katılmıyorum ile 
katılmıyorum, tamamen katılıyorum ile katılıyorum ifadeleri  birleştirilmiştir. 

Bulgular  ve Yorumlar 

Öğrencilerin anketlere vermiş oldukları yanıtlardan , tezsiz yüksek 
lisans programını değerlendirmeye yönelik görüşlerinin dağılımı Tablo 2'de 
verilmiştir. 
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Tablo  2. Araştırmaya  Katılanların  Tezsiz  Yüksek  Lisans Programına  Yönelik  Görüşlerinin 
Dağılımı  (N=S2) 

Madde No 

H
iç K
at

ılm
ıy

or
um

 

K
at

ılm
ıy

or
um

 

Fi
kr

im
 Y

ok
 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

Ta
m

am
en

 
K

at
ılı

yo
ru

m
 

X S 

1 .Tezsiz Yüksek Lisans (TYL) N 1 11 - 38 2 3,56 0.94 
programında yer alan derslerin 
içeriği,mesleki konularda derin 

% 1.9 21.2 - 73.1 3.8 

bilgi kazandırmaya yöneliktir. 
2.Derslerin işleniş biçimi N 6 13 8 17 8 3.15 1.29 
ve içeriği lisans % 11.5 25.0 15. 32.7 15. 
programında yer alan 4 4 
derslerle hemen hemen 
aynıdır. 
3.Derslerde öğrendiğimiz N 3 15 5 24 3 3,18 1.12 

bilgileri, okulumuzda % 6.0 30.0 10. 48.0 6.0 
uygulayabilmekteyiz. 0 
4.Dersler, programa N 1 10 3 32 4 3.56 0.97 
katılmadan önceki % 2.0 20.0 6.0 64.0 8.0 
beklentilerimizi 
karşılamaktadır. 
5.Derslerin konulan, N 1 8 7 27 9 3.67 1.00 
Eğitim Yönetimi, Teftişi, % 1.9 15.4 13. 21.9 17. 
Planlaması ve Ekonomisi 5 3 
alanındaki son gelişmeleri 
içermektedir. 
6.Programda, öğrenci N 7 12 1 18 14 2.62 1.44 
sayısının fazla  oluşu % 13.5 23.1 1.9 34.6 26. 
derslerin etkin bir şekilde 9 
işlenmesini ve tartışma 
ortamının oluşmasını 
engellemektedir. 
7.Derslerin öğretim üyesi N 6 29 1 12 4 3.40 1.19 
merkezli işlenmesi, bizlerin % 11.5 55.8 1.9 23.1 7.7 
derslere aktif  katılımını 
engellemektedir. 
8.Derslerde uygulamaya N 4 19 5 21 3 3.00 1.15 
yer verilmemektedir. % 7.7 36.5 9.6 40.4 5.8 
9.Ders saatleri, bizlerin N 16 19 - 14 3 2.40 1.33 
çalışma saatleri göz önüne % 30.8 36.5 26.9 5.8 
alınarak planlanmaktadır. 
10.Ders seçme sürecinde, N 2 8 1 27 14 2.17 1.12 
ders içeriklerini % 3.8 15.4 1.9 51.9 26. 
bilmememiz, ders seçimini 9 
rastlantıya bırakmaktadır. 
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Tablo  2- Devam 
11. Ders seçiminde, dersi veren 
öğretim üyesine göre dersleri 
seçmekteyim. 

N 3 17 2 25 5 3.23 1.18 11. Ders seçiminde, dersi veren 
öğretim üyesine göre dersleri 
seçmekteyim. 

% 5.8 32.7 3.8 48.1 9.6 
3.23 1.18 

12.Ders seçiminde, dersin 
içeriğine göre dersi seçmekteyim. 

N 6 11 2 24 8 3.33 1.31 12.Ders seçiminde, dersin 
içeriğine göre dersi seçmekteyim. % 11.8 21.6 3.9 47.1 15.7 

3.33 1.31 

13. Programda istediğimiz 
dersleri seçebilmekteyiz. 

N 7 11 2 27 5 3.23 1.28 13. Programda istediğimiz 
dersleri seçebilmekteyiz. % 13.5 21.2 3.8 51.9 9.6 

3.23 1.28 

14. Programda yer alan ders 
sayısı fazladır. 

N 2 9 1 18 22 2.06 1.23 14. Programda yer alan ders 
sayısı fazladır. % 3.8 17.3 1.9 34.6 42.3 

2.06 1.23 

15. Programda yer alan 
derslerin kredileri azdır. 

N 4 6 5 23 14 2.29 1.21 15. Programda yer alan 
derslerin kredileri azdır. % 7.7 11.5 9.6 44.2 26.9 

2.29 1.21 

16.Dersler sona erdikten sonra 
hazırlanacak proje hakkında 
yeterli bilgiye sahibiz. 

N 15 19 1 11 6 2.50 1.41 16.Dersler sona erdikten sonra 
hazırlanacak proje hakkında 
yeterli bilgiye sahibiz. 

% 28.8 36.5 1.9 21.2 11.5 
2.50 1.41 

17. Derslikler öğretim ortamına 
uygundur. 

N 5 21 1 22 3 2.94 1.21 17. Derslikler öğretim ortamına 
uygundur. % 9.6 40.4 1.9 42.3 5.8 

2.94 1.21 

18.Derslerde verilen ödevlerin 
konusu, alanda gelişmemize 
fayda  sağlayacak düzeydedir. 

N 3 5 1 36 7 3.75 1.01 18.Derslerde verilen ödevlerin 
konusu, alanda gelişmemize 
fayda  sağlayacak düzeydedir. 

% 5.8 9.6 1.9 69.2 13.5 
3.75 1.01 

19.Ders değerlendirme 
ölçütlerinin açık olmayışı ve 
ölçütlerin baştan belirtilmemiş 
olması bizleri zor durumda 
bırakmaktadır. 

N 3 15 2 23 9 2.61 1.24 19.Ders değerlendirme 
ölçütlerinin açık olmayışı ve 
ölçütlerin baştan belirtilmemiş 
olması bizleri zor durumda 
bırakmaktadır. 

% 5.8 28.8 3.8 44.2 17.3 
2.61 1.24 

20.Ders danışmanlarının 
belirlenmesi sürecinde görüş ve 
isteklerimiz alınmaktadır. 

N 10 16 4 18 4 2.81 1.31 20.Ders danışmanlarının 
belirlenmesi sürecinde görüş ve 
isteklerimiz alınmaktadır. 

% 19.2 30.8 7.7 34.6 7.7 
2.81 1.31 

21 .Ders danışmanlarımız, 
derslerle ve programla ilgili 
ortaya çıkan sorunlarımızda 
bizlere gereken yardımı 
göstermektedir 

N 6 9 7 24 6 3.29 1.23 21 .Ders danışmanlarımız, 
derslerle ve programla ilgili 
ortaya çıkan sorunlarımızda 
bizlere gereken yardımı 
göstermektedir 

% 11.5 17.3 13.5 46.2 11.5 
3.29 1.23 

22.Programı bitirdiğimde eğitim 
sistemi içersinde, Eğitim 
Yönetimi Teftişi,  Planlaması ve 
Ekonomisi alanında istihdam 
edileceğime inanıyorum 

N 7 13 8 21 3 3.00 1.20 22.Programı bitirdiğimde eğitim 
sistemi içersinde, Eğitim 
Yönetimi Teftişi,  Planlaması ve 
Ekonomisi alanında istihdam 
edileceğime inanıyorum 

% 13.5 25.0 15.4 40.4 5.8 
3.00 1.20 

23.Programın okul yöneticiliği 
yetiştirme sürecinde olumlu bir 
adım olduğuna inanıyorum 

N 1 2 3 25 21 4.21 0.87 23.Programın okul yöneticiliği 
yetiştirme sürecinde olumlu bir 
adım olduğuna inanıyorum 

% 1.9 3.8 5.8 48.1 40.4 
4.21 0.87 

24.Derslerde öğretim üyeleri 
eğitim teknolojisinin 
olanaklarından 
yararlanmaktadır 

N 2 16 3 26 5 3.31 1.13 24.Derslerde öğretim üyeleri 
eğitim teknolojisinin 
olanaklarından 
yararlanmaktadır 

% 3.8 30.8 5.8 50.0 9.6 
3.31 1.13 

25.Bakanlık ve okul 
yöneticilerinin programa devam 
edebilmemiz için bizlere 
gereken yardımı gösterdiğine 
inanmıyorum. 

N 6 11 3 21 10 2.65 1.34 25.Bakanlık ve okul 
yöneticilerinin programa devam 
edebilmemiz için bizlere 
gereken yardımı gösterdiğine 
inanmıyorum. 

% 11.8 21.6 5.9 41.2 19.6 

2.65 1.34 
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26.Programla ilgili olarak N 2 6 10 24 10 2.35 1.04 
üniversitelerin web sayfalarını % 3.8 11.5 19.2 46.2 19.2 
oluşturmamış olması bizlerin 
internetten yararlanmamızı 
engellemektedir. 
27.Programın maliyetini N 2 8 4 22 16 2.19 1.16 
karşılamak (harç-fotokopi- % 3.8 15.4 7.7 42.3 30.8 
kitap-vb.) bizleri zor durumda 
bırakmaktadır. 
28.Enstitü ve Anabilim Dalı N 2 10 9 20 11 2.46 1.15 
arasında gerekli % 3.8 19.2 17.3 38.5 21.2 
koordinasyonun sağlanamaması 
bizleri zor durumda 
bırakmaktadır. 

« 
Anketi yanıtlayan öğrencilerin programda yer alan derslerle ve 

derslerin içerikleri ile ilgili maddelere verdikleri yanıtlardan, öğrencilerin 
büyük çoğunluğunun tezsiz yüksek lisans (TYL) programlarında yer alan 
derslerin içeriğinin, mesleki konularda derin bilgi kazandırmaya yönelik 
olduğunu düşündükleri (%76.9) anlaşılmaktadır. Bu bulgu derslerin, 
programın açılma amacı olan "öğrenciye mesleki konuda derin bilgi 
kazandırma" hedefiyle  örtüştüğtinü göstermektedir. Bununla birlikte 
öğrenciler derslerin işleniş biçiminin ve içeriğinin lisans programında yer 
alan derslerle hemen hemen aynı bulduklarını ifade  ederken (% 48.1), 
öğrencilerin bir kısmı (%36.5) ise bu görüşe katılmamışlardır. Bu bulgu 
derslerden bazılarının lisans programında yer alan derslerle aynı içerikte 
olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Öğrenciler derslerde öğrendikleri bilgileri, çalıştıkları okullarda 
uygulayabildiklerini (% 54),ve derslerde verilen ödevlerin alanda 
gelişmelerine katkı getirdiğini belirtmişlerdir (% 82.7). Öğrenciler buna 
ilaveten, derslerin, programa katılmadan önceki beklentilerini karşıladığını 
(%72), derslerin konularının, Eğitim Yönetimi, Teftişi,  Planlaması ve 
Ekonomisi alanındaki son gelişmeleri içerdiğini (%39.2) ifade  etmişlerdir. 
Bu bulgular, programın içeriğinin gerçekleştirilmek istenen amaçlarla 
paralellik gösterdiği, programın öğrencilerin beklentilerini karşılayacak 
düzeyde olduğu ve alanla ilgili yeni gelişmeleri içerdiği şeklinde 
yorumlanabilir. 
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Tablo  3 Öğrencilerin  Tezsiz  Yüksek  Lisans Programına  Katılma  Amacı 

Öğrencilerin TYL 
Programına Katılma Amacı 

Düzey N % Öğrencilerin TYL 
Programına Katılma Amacı Okul yöneticisi olmak 3 5.8 
Öğrencilerin TYL 
Programına Katılma Amacı 

Mesleki açıdan gelişmek 20 38.5 

Öğrencilerin TYL 
Programına Katılma Amacı 

Eğitim yönetimi, teftişi, 
planlaması, ekonomisi 
alanında uzmanlaşmak 

22 42.3 

Öğrencilerin TYL 
Programına Katılma Amacı 

Lisansüstü öğretimin doktora 
aşamasına devam etmek 

7 13.50 

Öğrencilerin TYL 
Programına Katılma Amacı 

Toplam 52 100 

Ayrıca Tablo 3'de görüldüğü gibi programa katılan öğrencilerin 
büyük bir çoğunluğunu oluşturan 42 öğrenci (%80.8), programa katılma 
amacı olarak, mesleki açıdan gelişmek ve Eğitim Yönetimi, Teftişi, 
Planlaması ve Ekonomisi alanında uzmanlaşmayı göstermişlerdir. 
Öğrencilerin çoğunluğu derslerin programa katılmadan önceki beklentilerini 
karşıladığını belirtmesi (% 72.0), programda yer alan derslerin programın 
amacına uygun olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Programı değerlendiren öğrencilerin "Programın okul yöneticiliği 
yetiştirme sürecinde olumlu bir adım olduğuna inanıyorum" maddesine 
ilişkin görüşleri dikkate alındığında programın okul yöneticisi yetiştirme 
sürecinde önemli bir adım olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır. Anketi 
yanıtlayanların neredeyse tamamına yakınının (%88.5) bu şekilde bir yanıt 
vermesi, öğrencilerin programı yöneticilik süreci için atılmış önemli bir 
adım olarak kabul ettikleri ve benimsedikleri şeklinde yorumlanabilir. 

Öğrenciler, derslerin öğretim üyesi merkezli işlenmesinin, derslere 
aktif  katılımlarını engellemediğini (%67.3) belirtmişlerdir. Öğrenciler bu 
durumu olumsuz bir görüş olarak değerlendirmemişlerdir. Bu bulgu, 
derslerin öğretim üyesi merkezli işlenmesine rağmen, öğrencilerin 
düşüncelerini rahatlıkla söyleyip, derslere aktif  bir şekilde katıldıkları 
şeklinde yorumlanabilir. Öğrencilerin bir kısmı derslerde uygulamaya yer 
verilmediğini (%46.2), bir kısmı da uygulamaya yer verildiğini (%44.2) 
belirtmiştir. Böyle bir sonuç elde edilmesi, programda yer alan derslerin 
bazılarının kuramsal bilgi kazandırmayı amaçlaması, bazı derslerinde 
uygulamayla bağlantılı olmasıyla açıklanabilir. 

Öğrencilerin programda yer alan derslerin seçimi ile ilgili maddelere 
verdikleri yanıtlardan, öğrenciler programda istedikleri dersleri 
seçebildiklerini belirtmişlerdir (%70.5). Öğrenciler, ders seçme sürecinde, 
ders içeriklerini bilmemelerinin, ders seçimini rastlantıya bıraktığını (%78.8) 
belirtmişlerdir. Buna ek olarak kimi öğrenciler, ders seçiminde, dersi veren 
öğretim üyesine göre dersleri seçtiklerini belirtirken (%57.7), bazı öğrenciler 
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ise , ders içeriğine göre dersleri seçtiklerini ifade  etmişlerdir. (%62.8). Bu iki 
maddeye verilen yanıtlardan elde edilen bulgular, "öğrencilerin ders seçme 
sürecinde ders içeriklerini bilmemeleri ders seçimini rastlantıya 
bırakmaktadır" maddesini desteklemektedir. Bu durumda, ders seçim 
aşamasında karar verirken öğrencilerin bazılarının öğretim üyesini 
bazılarının ise derslerin içeriklerini dikkate aldıkları söylenebilir. 

Öğrencilerin programda yer alan derslerle ilgili ankette bulunan 
maddelere verdikleri yanıtlardan programda yer alan ders sayılarını fazla 
(%76.9), programda yer alan derslerin kredi sayılarını da az buldukları 
anlaşılmaktadır (%71.1). Bu maddelere verilen yanıtların bu derece yüksek 
çıkması beklenen bir bulgu olarak gözükmektedir. Çünkü, öğrencilerle 
yapılan ön görüşmelerde de öğrenciler ders sayılarının fazla  , kredilerin az 
olduğunu söylemişler ve bu durumun bir çok derse yeterli düzeyde 
hazırlanamamasına yol açtığını ifade  etmişlerdir. 

Öğrenciler dersler sona erdikten sonra hazırlayacakları proje 
hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirtmişlerdir (%65.3), böyle 
bir bulgu öğrencilere bitirme projesi hakkında gerekli bilgilerin 
aktarılmadığı veya danışman olan öğretim üyesinin bitirme projesi hakkında 
yeterli bilgiye sahip olmadığı şeklinde yorumlanabilir. 

Öğrenciler ders değerlendirme ölçütlerinin açık olmayışı ve 
ölçütlerin baştan belirtilmemiş olmasının kendilerini zor durumda 
bıraktığını belirtmişlerdir (%57.5). Ayrıca, öğrencilerin büyük bir kısmı 
(%61.5) programda öğrenci sayısının fazla  oluşunun derslerin etkin bir 
şekilde işlenmesini ve tartışma ortamının oluşmasını engellediğini 
belirtmişlerdir. Bu bulgular öğrencilerin ders değerlendirme ölçütlerinin belli 
olmaması ve programda öğrenci sayısının fazla  olmasından rahatsızlık 
duydukları şeklinde yorumlanabilir. 

Öğrencilerin ders danışmanlıkları ile ilgili maddelere verdikleri 
yanıtlardan, ders danışmanlarının belirlenmesi sürecinde öğrencilerin büyük 
bir kısmı (%50) görüş ve isteklerinin alınmadığını belirtirken, diğer bir kısmı 
(%42.3) alındığını söylemektedirler. Ayrıca öğrenciler ders danışmanlarının, 
derslerle ve programla ilgili olarak ortaya çıkan sorunlarında kendilerine 
gereken yardımı gösterdiklerini belirtmişlerdir (%57.7). 

Anketi yanıtlayan öğrencilerin "Programı bitirdiğinde eğitim sistemi 
içersinde, Eğitim Yönetimi Teftişi,  Planlaması ve Ekonomisi alanında 
istihdam edileceğime inanıyorum" maddesine verdikleri yanıtlardan büyük 
bir kısmının buna inandığı (%46.2), bir kısmının da (%38.5) buna 
inanmadığı anlaşılmaktadır. Bu bulgu öğrencilerin , programı eğitim uzmanı 
ve okul yöneticisi olma yolunda önemli bir basamak olarak gördükleri 
şeklinde yorumlanabilir. 
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Öğrencilerin bir kısmı dersliklerin öğretim ortamına uygun 
olmadığını düşünürken (%50), bir kısmı (48.1) ise bu düşünceye 
katılmamışlardır. Ayrıca öğrenciler derslerde öğretim üyelerinin eğitim 
teknolojisinin olanaklarından yararlandıklarını belirtmişlerdir (%59.6). Bu 
bulgu dersliklerin öğretim ortamına uygun olmamasına rağmen, öğretim 
üyelerinin var olan eğitim teknolojisi araçlarını etkin bir şekilde kullandığı 
şeklinde yorumlanabilir. 

Öğrenciler, Bakanlık ve okul yöneticilerinin programa devam 
edebilmeleri konusunda kendilerine gereken yardımı göstermediklerine 
(%60.8) inanmaktadırlar. Ayrıca öğrenciler, programdaki ders saatleri 
belirlenirken kendilerinin çalışma saatleri göz önüne alınarak 
planlanmadığını (%67.3) belirtmişlerdir. Bu farklı  iki bulgu, öğrencilerin 
programa devam edebilmek için çalıştıkları kurumda ve üniversitede sorun 
yaşadıkları şeklinde yorumlanabilir. 

Öğrenciler, üniversitelerin web sayfalarını  oluşturmamış olmasının 
internetten yararlanmalarını engellediğini belirtmişlerdir (%65.4). Programın 
maliyetini karşılamanın (harç-fotokopi-kitap-vb.)  kendilerini zor durumda 
bıraktığını belirtenlerin oranı (%73.1) hayli yüksektir, Enstitü ve Anabilim 
Dalı arasında gerekli koordinasyonun sağlanamaması da öğrencilerin 
yarısından fazlasının  (%58.7) yakındıkları konulardan biri olmuştur. 

Ayrıca, Tablo 2 de görüldüğü gibi, öğrencilerin maddelere verdikleri 
yanıtların ortalamalarına bakıldığında, öğrencilerin programı okul 
yöneticiliği yetiştirme sürecinde olumlu bir adım olarak gördüklerini 
( X = 4.21), derslerde verilen ödevlerin alanda gelişmelerine fayda 
sağladığını düşündüklerini ( X = 3.75), derslerin konularının alandaki son 
gelişmeleri içerdiği ( X = 3.67) görüşünde oldukları, programın beklentile-
rini karşıladığını ve ( X = 3.56), derslerin mesleki konularda derin bilgi 
kazandırdığını ( X = 3.56) düşündükleri anlaşılmaktadır. Bu konular 
programın olumlu yönleri olarak görülebilir. Yine öğrencilerin verdikleri 
yanıtların ortalamalarına bakıldığında, programda yer alan ders sayısının 
fazla  olduğu ( X - 2.06), ders içeriklerini bilmemelerinin ders seçimini 
rastlantıya bıraktığı ( X = 2.17), öğrencilerin programın maliyetini 
karşılamada zorlandıkları ( X = 2.19), derslerin kredilerinin az buldukları 
(X = 2.29), üniversitelerin web sayfalarını  oluşturmamış olmaları nedeniyle 
internetten yararlanamadıklarını ( X = 2.35) belirterek programın olumsuz 
yönlerini ortaya koymuşlardır. 
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Sonuçlar  ve Öneriler 

İncelenen üç üniversitede açılan tezsiz yüksek lisans programlarına 
devam eden yönetici ve öğretmenlerin, programı değerlendirmek amacıyla 
hazırlanan ankete verdikleri yanıtlardan, onların programı okul yöneticisi 
yetiştirme süreci için önemli bir adım olarak gördükleri anlaşılmaktadır. 
Öğrenciler programı alanda gelişmelerini sağlayacak düzeyde 
bulmaktadırlar. Ayrıca programın uygulamayla paralellik gösterdiği, 
öğrencilerin programda kazandıkları bilgileri çalıştıkları kurumlarda 
uygulayabildikleri anlaşılmaktadır. 

Öğrencilerin çoğunluğu programı bitirdiğinde Eğitim Yönetimi, 
Teftişi,  Planlaması ve Ekonomisi alanında istihdam edileceklerine 
inanmaktadırlar. Bu sonuç doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı ve 
üniversiteler arasında eşgüdüm geliştirilerek, programı bitirenlerin sınavsız 
okul yöneticisi olma yolu açılmalıdır. Program, öğretmenlikten eğitim 
uzmanlığına geçiş yapabilmek için bitirilmesi gereken bir program olmalıdır. 
Eğitim yöneticisi olma koşulları arasında (TYL) programını bitirme koşulu 
aranmalıdır. 

Programı değerlendiren öğrencilerin programla ilgili eleştirilerinin 
başında, program başlamadan önce seçecekleri derslerin içeriklerini 
bilmemeleri ve ders değerlendirme ölçütlerinin baştan belirtilmemiş olması 
gelmektedir. Ayrıca ders bitirme projesi hakkında fazla  bilgiye sahip 
olmadıklarından sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Var olan bu sorunların 
giderilmesi için, Enstitü ve Anabilim dalı, programda yer alan derslerin 
içeriğini, sınav ve ödev değerlendirme ölçütlerini belirlemelidir. Bu ölçütler, 
bir kitapçıkta toplanarak, hazırlanan kitapçık, programa başlayan her 
öğrenciye verilmelidir.. Bitirme projesinin amaçları ve içeriği belirlenip 
ortak ilkeler saptanmalıdır. Bitirme projesi hakkında bilgilendirmeye önce 
danışmanlardan başlanmalıdır. 

Programa alınacak öğrenci sayısı sınırlı tutulmalıdır. Programa 
alınacak öğrenci sayısı belirleme işlemi, ders yapılacak derslikler, öğretim 
teknolojisi araçları ve öğretim üyesi imkanları göz önüne alınarak 
yapılmalıdır. Öğrenci sayısının fazla  olması programın niteliğinin düşmesine 
neden olacaktır. 

Öğrencilerin programa devam edebilmeleri için çalışma saatleri göz 
önüne alınarak ders saatleri belirlenmeli, okul yöneticileri ve Bakanlık 
yetkilileri programa devam eden öğrencilere gerekli kolaylığı göstermeli 
ayrıca öğretmen ve okul yöneticilerinin programa başvurmaları için 
üniversiteler ve MEB teşvik edici düzenlemeler yapmalıdır.. Programla ilgili 
olarak üniversiteler web sayfaları  oluşturmalı, enstitü ve Anabilim dalı 
arasında gerekli eşgüdüm kurulmalıdır. 
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Programın amaçlarından biri, mevcut bilginin uygulamada nasıl 

kullanılacağını gösterebilmektir. Bunun için programdaki ders içeriklerinin 

uygulamaya yönelik olması gerekmektedir. 

Programı değerlendiren öğrenciler, programla ilgili eleştirilerini ve 

sıkıntılarını vurgulasalar da genelde programı kendi gelişimlerini 

sağlayabilme, öğrendiklerini uygulamaya geçirebilme imkanı verdiğini 

belirtmişlerdir. Öğrenciler, programı eğitim yöneticisi yetiştirme süreci için 

yerinde atılmış pozitif  bir adım olarak görmektedirler. Programın henüz yeni 

bir uygulama olması nedeniyle bir takım problemlerin yaşanması doğal 

karşılanmalıdır. Öğretim üyeleri ve öğrencilerden belirli aralıklarla 

uygulama hakkında dönüt alınmalıdır. Programın daha ileri bir düzeye 

gelebilmesi için üniversiteler ve MEB gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. 
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21. YÜZYILA GİRERKEN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDA 
EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ VE 

GELİŞTİRİLMESİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 

Hüseyin  ACAR 

Eğitim ve Eğitimin Önemi 

Eğitim; bireylerin, bilgi, beceri ve davranışlarında kendi yaşantıları 
yoluyla istendik değişiklikleri oluşturma sürecidir. Tarih boyunca her 
toplumda eğitim düzeyi, o toplumun gelişmişlik düzeyinin göstergesi 
olmuştur. Bu bağıntı günümüzde, daha da belirginleşmiştir.Bugün dünyanın 
en gelişmiş, en güçlü, en saygın ülkeleri eğitim ve bilimde en önde 
olanlardır. Öğrenme hiç sona ermez. Verimliliğin artması için sürekli 
öğrenme kaçınılmazdır. Gelişme , ilerleme ve yarışabilmenin yolu eğitimden 
geçmektedir. 

Çağımızda üretilen mal veya hizmet rekabet edebiliyorsa anlamlıdır. 
Kamu hizmetlerinde de ölçü aynı olmalıdır. Eğer kamu kurum ve 
kuruluşlarının ürettiği hizmetlerden sağlanacak yarar, bu hizmetlerin 
maliyetinden fazla  ise anlamlıdır. Hizmet üretmekle görevli olanların, 
niteliklerinin yeterli olmaması sadece maliyetleri değil, kamu personelinin 
ücretlerini de etkilemektedir.Bu bakımdan Devletin yapmakla yükümlü 
olduğu hizmetleri yürütecek personelin nitelikli olması gerekmektedir. 

Çünkü Devlet, eğitim hizmetlerini salt kendisine eleman yetiştirmek 
için yürütmez. Giderek küçülen dünyamızda, hızla gelişen bilgi toplumlarını 
yakalamak, çağımızın ekonomik sistemi olan serbest piyasa ekonomisi 
çerçevesinde dünya ile rekabet edebilecek insan gücünü yetiştirmekle de 
yükümlüdür. Bilgi, toplumlar için her alanda, her düzeyde üreten ve üretmek 
isteyen insan için havfı  gibi,su gibi yaşamsal önem taşımaktadır.Bilgiyi en 
yoğun üretecek olan, bilgiyi edinmenin yollarını öğretecek olan eğitime, 
bugün bütün zamanlardan daha fazla  gereksinim bulunmaktadır. Onun 
içindir ki gelişmiş ülkeler bilgi için, bilim için, araştırmalar için yoğun 
kaynak ayırmaktadır. Çağı yakalamanın yolu, bilgi toplumu olmaktan 
geçmektedir. 
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Yönetim ve Eğitimde Yöneticilerin Önemi 

Yönetim, bir örgütteki yaşamı yönetme ve kontrol etme sürecidir. 
Yönetimin görevi ise, bilimsel ve toplumsal değerler doğrultusunda örgütün 
gelişmesini sağlamaktır. Gelişme, ilerleme ve yarışabilmenin yolu eğitimden 
geçtiğine göre, eğitim yöneticileri de bu yolu hazırlayan, zemini yürümeğe 
hazır duruma getiren, sürekli bakımını yapan ve geliştirenlerdir. İyi yönetim 
iyi yöneticilerle sağlanır. 

Eğitim örgütlerini amaçlarına ulaştırmak için, insan gücü ve diğer 
kaynakların etkili ve verimli bir biçimde kullanılması eğitim yöneticilerinin 
bir işlevi olarak kabul edilmektedir.Bu bakımdan, eğitim yöneticilerinin, 
yöneticiliğin ayrıntılarını bilenler olarak yetiştirilmesinde zorunluluk 
bulunmaktadır. Çünkü, insanlar doğuştan iyi bir yönetici olarak 
yaratılmazlar,yönetim sanatı ve bilimi ancak öğrenme ile kazanılır. 

İnsan yetiştirme sisteminin başarılı olması, eğitimin en alt 
kademesinden en üst kademesine kadar bütün eğitim yöneticilerinin yönetim 
alanında iyi yetiştirilmelerine bağlıdır. 

Eğitim sorunlarını çözme işlevini üstlenen kamu yönetiminin birçok 
konuda yetersiz kalması, stratejik planlamanın yeterli olmamasından 
kaynaklanmaktadır. Stratejik planlama; bir örgütün niçin varolduğunu, 
nereye gitmek istediğini belirleyen, oraya gitmek için gerekli politikaları 
tanımlayan ve bu politikaları uygulamak için planlar yapabilen kontrollü bir 
süreçtir. Stratejik planlamanın en temel gerekliliği, karar verenlerle 
yöneticiler arasında, kurum için gerçekte neyin önemli olduğu konusunda bir 
dizi kararı içermesidir. 

Yöneticilerin değerleri, kurumlarda neyin başarılacağı, neyin 
başarılamayacağı konusunda doğrudan etkilidir. Yönetici, kurumun güçlü ve 
zayıf  yönlerini kapsayan değerlendirmeyi yapabilecek kapasite de olmalıdır. 
Eğer yönetici, yönetmekte yetersiz kalırsa, yönetimin yerini başka örgütler 
almaya başlar. Bu bakımdan, eğitim yöneticisi misyonunu çok iyi kavramış 
olmalıdır. Geleceğin insanında, 

> İyi yurttaş olma, 
> İyi insan olma, 
> Mesleğinde nitelikli olma, 
> Gelişmiş toplumu oluşturma 
özelliklerinin var olma, ya da olmamasında yönetici doğrudan etkilidir. 
Bu bakımdan da eğitim yöneticileri, artık geleneksel yöntemlerle 

yetiştirilmemeli, etkili çevrelerin egolarının tatmini için atamalarının 
yapılması yoluna gidilmemelidir. 
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Bilgi çağında, bilginin ışık hızıyla geliştiği ve değiştiği bir dünyada 
eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesinde çağdaş uygulamaların dışında 
kalmamak gerekir. Buna neden olmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Çünkü 
hiçbirimize çocuklarımızın geleceğini ipotek altına alma hakkı ve yetkisi 
verilmemiştir. 

Atatürk'ün "Ulusumuzu çağdaş uluslar düzeyinin üzerine çıkarma" 
yüksek idealine ancak ve ancak bilginin gücü ile erişilebilir. Çağdaş uluslar 
düzeyine, yarın unutulacak etkili isimlerin önerecekleri eğitim yöneticileri 
ile değil, bilimin ışığının aydınlattığı beyinlerin eğitimde yönetimi 
üstlenmelerine daha yoğun biçimde olanak tanımakla ulaşılabilecektir. Bu 
bir zorunluluktur. Aksi halde o yüksek ideale erişmek hayalden öteye 
geçemeyecektir. 

Büyük yol gösterici Atatürk'ün bu yüksek idealini, O'nun, "En 
büyük eserim Cumhuriyettir." dediği Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 
gerçekleştirmek en başta gelen görevimiz olsa gerek.... 

Eğitim Sistemimizin Amacı 

8'inci Beş Yıllık Kalkınma Planında da vurgulandığı gibi, eğitim 
sistemimizin temel amacı; Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, düşünme, 
algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, demokratik, özgürlükçü ve 
manevi değerlere bağlı, yeni fikirlere  açık, kişisel sorumluluk duygusuna 
sahip, milli kültürü özümsemiş, farklı  kültürleri yorumlayabilen ve çağdaş 
uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri 
düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı bilgi çağı insanının yetiştirilmesidir. 

2000'li Yıllarda Eğitimde Nicel ve Nitel Hedefler 

Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri başta olmak üzere, gelişmiş 
ülkelerin ölçütleri ve ülkemizin gereksinimleri dikkate alınarak 
belirlenmiştir. Hedeflerden  bazıları: 

> Eğitimin her düzey ve türünde fırsat  ve olanak eşitliğinin 
sağlanması, 

> Eğitimin her düzeyinde Avrupa Birliği göstergelerinin 
yakalanması, 

> Eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve eğitim sisteminin nitel 
verimliliğinin artırılması, 

> Eğitimin her düzeyinde öğrenci başarısının yükseltilmesi, 
> Toplumda yaşam boyu öğrenme anlayışının benimsenmesini 

esas alan, her türlü yaygın eğitim olanağının desteklenerek 
geliştirilmesi, 
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> Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşların, özel sektörün ve sivil 
toplum örgütlerinin sürekli eğitim etkinliklerinin özendirilmesi, 

> Eğitimde hedef  kitlenin, toplumumuzun tümünü kapsayacak 
şekilde genişletilmesidir. 

2000'Ii Yıllarda Eğitimde Stratejiler 

> Teknolojinin sağladığı olanaklardan, özellikle bilgisayar 
teknolojisinden en üst düzeyde yararlanılarak, uzaktan eğitim 
yöntemleri geliştirilecektir. 

> Eğitim kurumlarında başarının değerlendirilmesi için toplam 
kalite yönetimini de dikkate alan performans  ölçümüne dayalı 
bir model geliştirilecektir. 

> Eğitimin yaygınlaştırılmasında merkezi yönetimin yanı sıra 
yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşlarının katkısının sağlanması için gerekli çalışmalar 
yapılacaktır. 

> Kaynak kullanımında verimlilik sağlanabilmesi için, etkinlikler 
artırılacaktır. 

> Rehberlik hizmetleri, eğitimin her kademesinde etkin bir şekilde 
verilecektir. 

Eğitim sisteminin amaçlarını gerçekleştirebilmesi, hedeflerine 
ulaşabilmesi ve kendini sürekli geliştirebilmesi için; yönetim süreçlerinin 
işleyişinde ve karar aşamalarında etkinliği artıracak çalışmalar içine 
girilmesi gerekmektedir. Bu çalışmalardan birisi, İl/İlçe Milli Eğitim 
Müdürlükleri Yönetim Bilgi Sistemi (İLSİS)'dir.Bu sistem, il ve ilçe milli 
eğitim müdürlüklerinin işlemlerinin bilgi teknolojisi desteğiyle yürütülmesi 
amacıyla kurulan, bir yönetimsel iletişim sistemidir. 

İletişim sisteminin temel hedefi; 

- Merkez örgütünde; 

> Güncel, sürekli ve düzenli bilgi gereksinimini karşılamak, 
> MEB merkez ve taşra örgütü arasında artan iletişim 

gereksinimini karşılamak. 

- Taşra örgütünde; 

^ Artan sorumlulukların etkin bir şekilde yerine getirilmesini 
sağlamak, 

> Artan ve karmaşıklaşan işlemleri kolaylaştırmaktır. 
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Bu sistemle, merkez ve taşra örgütleri arasında karşılıklı olarak 
sağlıklı, hızlı ve güncel bilgi akışı sağlanacaktır. 

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'nın örgüt yapısı ve görevlerinin 
günümüz eğitim gereksinimlerine yanıt verecek niteliğe kavuşturulması, 
çağdaş ve demokratik Türkiye idealinin gerçekleşmesi için; 

> İnsan ve maddi kaynaklardan en verimli biçimde yararlanacak, 
> Sorunlar hakkında doğru ve hızlı çözümler üretecek, 
> Uygulama kararlarını alabilecek nitelikli personel 

çalıştırılmasına olanak verecek çalışmalar sürdürülmektedir. 

Eğitim Yöneticilerinin Seçimi, Yetiştirilmesi ve Atanması 

Eğitim Yöneticisinde Aranan Nitelikler 

Bu kapsamda yöneticinin görevi ise; örgütü amaçlarına, hedeflerine 
ve stratejilerine uygun olarak yönetmek, sistemdeki insan ve diğer 
kaynakları en verimli biçimde kullanmaktır. Eğitim yöneticisinin bu 
görevleri yerine getirebilmesi, yönetim kavram ve süreçlerini iyi bilmesiyle 
olanaklıdır. Bu kavram ve süreçleri davranışa dönüştürebilmesi için de, 
eğitim yöneticisinin bu alanda bir eğitim görmüş olmasının yararı 
yadsınamaz. 

Eğitim yöneticisinin, eğitim yönetimindeki iç ve dış etkenleri örgüt 
amaçlarına, hedeflerine  ve stratejilerine dönük olarak eyleme geçirilebilmesi 
için; karar, plânlama, örgütleme, iletişim, eşgüdümleme, değerlendirme gibi 
eğitim yönetimi süreçlerini kavramış olmasının yanında, Eğitim Ekonomisi, 
Eğitim Plânlaması, Eğitim Denetimi gibi eğitim yönetimi ile ilgili diğer 
alanlarda da iyi yetişmiş olması gerekmektedir. Eğitim yöneticisi, ancak bu 
durumda sorunları sınama ve yanılma yöntemi yerine, bilim yoluyla çözmeyi 
seçebilecek ve başarılı olabilecektir. 

Çağa ve çevreye uyum gösteremeyen personelce yönetilen kurum ve 
sistemlerin, bugünkü rekabet ortamında varlıklarını sürdürmelerine olanak 
yoktur. Buna karşılık, sürekli değişim ve gelişim felsefesi  ile hareket eden, 
hizmette insanı merkeze alan, ortak aklı kullanmayı amaçlayan anlayış, 
bireysel ve toplumsal gelişmenin temel dinamiğini oluşturmaktadır. 

Yeni Düzenlemelerden Önceki Eğitim Yöneticisi Atama 
Düzenlemeleri 
Eğitim kurumları yöneticilerinin (Okul müdürü, Miidür Başyardım-

cısı, Müdür Yardımcısı) atanmalarını düzenleyen bir yönetmelik vardı. 
Yönetmeliğe göre , yönetici ataması yapılacak kurumun türü ve özelliğine 



sarılınmamış, bilgi çağının aydınlık geleceğinin donanımlı insan kaynağını 
yetiştirme misyonu üstlenilmiş, çağın gerektirdiği nitelikte eğitim yöneticisi 
yetiştirme çalışmaları kamu oyunun eleştirel desteğine sunulmuştur. 

Milli Eğitim Bakanlığınca, bu anlayış ve çalışmalardan sonra her 
kademede ve her düzeydeki yönetici adaylarını yetiştirmek, hizmet içi eğitim 
gereksinimlerini karşılamak, görevde yükselmelerinde önceden belirlenmiş 
ölçütlere göre işlem yapmak, görevden alınmalarında da önceden belirlenen 
ölçütleri geçerli kılmak, güvencelerini sağlamak amacıyla, kamu yönetimi 
alanındaki yeni yaklaşımlara koşut olarak beş temel Yönetmelik yürürlüğe 
konulmuştur. Bunlar; 

1-Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama,Değerlendirme,Görevde 
Yükselme Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 

2- Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği 
3- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve 

Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik 
4- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 

Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik 
5- İlköğretim Müfettişleri  Başkanlıkları Yönetmeliği'dir. 

Bu Yönetmeliklerin ortak özellikleri; 
> Adayların nesnel ölçütlerle seçimi, 
> Yönetim görevi öncesi aday eğitimi, 
> Hizmet içinde sürekli eğitim, 
> Nesnel ölçütlere dayalı değerlendirme, 
> Nesnel ölçütlere dayalı görevde yükselme vb.dir. 

Söz konusu yönetmelikler çerçevesinde yönetici ve deneticilerin, 
yönetim ve denetim görevlerinin gerektirdiği nitelik ve içerikte bilgiyi 
kazanmalarına, beceri ve deneyimlerini geliştirmelerine yönelik olarak 
geliştirilen eğitim programları uygulanmaktadır. 

Yeni Çalışma Kültürü: 
Yeni düzenlemelerle; değişimin, bilimsel ve eleştirel mantığın önünü 

kesecek her türlü anlayışı geride bıraktığı, özgürlükçü, personelin 
yükselmesini kendi iş başarım düzeyine bağlayan yeni bir çalışma kültürü 
öngörülmüştür. 

Yeni çalışma kültürü; hukukun temel ilkelerine, insan hak ve 
özgürlüklerinin günümüzde kazandığı anlam ve değere, farklı  olmanın bir 
hak ve zenginlik olduğuna inanmaya, demokratik ve laik değerlerin olmazsa 
olmazlar olduğunun tam inancına dayanmaktadır 
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Yeni çalışma kültürü ile; başarılı, demokrat, yaratıcı, katılımcı, 
etkin, saygılı, dürüst, bilgili, üretken, öğrenen, örgütü ile birlikte öğrenen, 
uygun söz söyleme yerine her koşulda doğru söz söylemeyi yeğleyen 
yönetici ilişkisi kurulabilecektir. 

Bu öğreti bağlamında ; yöneticilerin atanması, değerlendirilmesi, 
görevde yükselmesi ve yer değiştirmelerine ilişkin olarak getirilen yeni 
düzenlemelerle Personelin; 

> İş başarım düzeyinin nesnel olarak ölçülmesi, 
> Çalışmasında zayıf  olan yanlarının belirlenerek, güçlendirilmesi, 
> Yeteneklerinin ortaya çıkarılması, 
> Karar verme , yetki ve sorumluluk almalarının özendirilmesi, 
> Doğru yerde, uygun kişinin çalıştırılmasının gerçekleştirilmesi 

amaçlanmıştır. 

Değerlendirme 
Yeni düzenlemelerin temeli; yönetici adaylığında, eğitim sürecinde, 

yatay geçişlerde, görevde yükselmelerde, başarının ölçülmesinde vb. 
değerlendirmedir.Bu bakımdan değerlendirme konusunun ayrıntısına 
girmek istiyorum. 

Bilgide ve iletişimde sıfır  hiyerarşinin arandığı, küreselleşme 
sonuçlarına göre dünyanın her yerinde yapılan işlerin birbirine benzer ya da 
yakın anlayış ve yaklaşımlarla hayata geçirilmekte olduğu günümüzde, 
personel değerlendirme sisteminin de daha geçerli ve insan doğasına daha 
uygun ölçüt ve göstergeleri içermesi kaçınılmaz olmaktadır. 

Yönetmelik ile getirilen personel değerlendirme sisteminde, 
öğreti ile uygulamayı buluşturma temelinde personel değerlendirme 
sisteminin içeriği ve anlamı yeniden ortaya konulmuştur. Nesnel esaslara 
dayanan bir değerlendirme sistemi, nitelikli ve verimli personeli 
diğerlerinden ayırabilme olanağını sağlayabilecektir. 

Çağdaş yönetim anlayışında, yönetim sorumluluğunu taşıyanlar, 
hizmet üretiminde ulaşılması beklenen amaçların gerçekleştirilmesinde, 
personelin çabalarının payını değerlendirme ile ortaya koyar ve personelin 
verimliliği ve etkinliğini artırmak için, tamamlayıcı ve güdüleyici önlemleri 
alır. Personel ise, değerlendirme sonunda işini ne ölçüde başardığını öğrenir 
ve zayıf  olduğu konularda kendini yetiştirme ve kurumun amaçlarına daha 
çok katkıda bulunma çabasını gösterir. 

Bu amaçla, yöneticilerin iş başarımını ölçecek nesnel ölçütler 
belirlenerek, çalışanları değerlendirecek araçlar geliştirilmiş ve uygulamaya 
konulmuştur. 
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Bu değerlendirme sistemi ile kurum kültürünün; 

• Güvensizlik ve korkunun egemen olduğu bir ortamdan, 
yaratıcılığın gelişmesine olanak verecek açıklık ve güven 
ortamına, 

• Bireysellikten, ekip çalışmasına, 
• Birbirine kapalı birimlerden oluşan yapılanmadan, birimler arası 

engellerin olmadığı bir yapılanmaya, 
• Otokratik, baskıcı bir yönetim ve denetim anlayışından, 

yönetimin liderlik 
• ve yol göstericilik rolü üstlendiği daha yumuşak bir yönetim 

anlayışına, 
• Güç, yetki ve sorumlulukların üst yönetimde yoğunlaştığı bir 

organizasyondan, iş görenlerle paylaşıldığı bir organizasyona, 
sonuçlar kadar süreçlerin de geliştirilmesine önem veren ve 
bunu destekleyen bir yapıya, 

• Sezgilere dayalı yönetim anlayışından , gerçeklere ve verilere 
dayalı yönetim anlayışına, 

• doğru dönüşüm plânlanmıştır. 

Geleneksel personel değerlendirme yöntemlerinin yerini alan çağdaş 
personel değerlendirme yöntemleri ile; 

• Personelin iş başarım düzeyinin nesnel olarak ölçülmesi, 
• Personelin çalışmasında zayıf  olan yanlarının belirlenerek bu 

yanlarının güçlendirilmesi 
• Mesleki ve kişisel gelişimini sağlayacak eğitim gereksiniminin 

karşılanması, 
• Yeteneklerinin ortaya çıkarılması, 
• Yöneticilerle çalışanlar arasında olumlu yönde ilişkilerin 

geliştirilmesi önlemlerinin alınması, 
• Personelin kendi durumuna yönelik açık ve samimi bir şekilde 

bilgilendirilmesi ve bu yolla kendini yetiştirme gereğinin 
bilincine varması ve yapabileceğinin en iyisini yapması, 

• Ekip çalışması ve başkalarını geliştirdiği oranda kendini 
geliştirebileceği, 

inancını destekleyen bir çalışma kültürü oluşturulması 
amaçlanmaktadır. 
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İnsan kaynağının yönetilmesi, çalışma kültürünün değerlerinden biri 
olarak benimsenmektedir. Elbette para yönetiminde duyulan sorumluluk 
gibi, insan kaynağının yönetiminde de sorumluluk duyulmalıdır.. 

Yıllık İş Plânları değerlendirme sisteminin ana sütunlarından birini 
oluşturmaktadır. Yıllık iş plânları hazırlanırken; 

• Personelin etkili iş yapması için, kendinden ne beklenildiğini ve 
işini iyi bir şekilde nasıl yapılabileceğini bilmesi, 

• İş başarımları hakkında düzenli ve sistemli bir şekilde 
bilgilendirilmeleri ve rehberlik edilmeleri gerekir. 

• Yıllık iş planlan kurumun uzun süreli amaçları, vizyonu, 
misyonu ve değerleriyle bağdaşır olmalıdır. 

Yeni düzenlemede değerlendirme, sicil amirlerince yıllık iş 
plânındaki amaç, hedef  ve standartların gerçekleştirilme durumu, sicil 
raporları ve özlük dosyasındaki diğer bilgiler esas alınarak yapılmaktadır. 

Değerlendirme raporları yılın ilk altı ayı sonunda değerlendirilen 
yöneticiye ve Birim Kalite  Kuruluna  verilerek, ilgilinin yorumu 
alınmaktadır. Gerektiğinde değerlendiren amir ile astı, Birim Kalite 
Kurulunda değerlendirme üzerinde görüşmeler yapabilmektedir. Böylece 
değerlendirmede, iş plânındaki amaç, hedef  ve standartların gerçekleşme 
düzeyi de dikkate alınmaktadır.. 

Bu değerlendirme ile personelin, 

• Bulunduğu görevi sürdürmesi, 
• Görev yerinin değiştirilmesi, 
• Görevde yükselmesi, 
• Gereksinimi duyulan hizmet içi eğitim konularında karar 

verilmesi ön görülmüştür. 

Değerlendirme sürecinde hizmet içi eğitim, hem gerekli koşul, 
hem de yeterli koşul olarak yer almaktadır. Sistemin değişime ve 
gelişmelere uyum sağlaması, değişimi yönlendirmesi her kademe 
yöneticisinin; 

• Bilgi ve sürekli eğitime, 
• Doğru ilkelere dayalı yöneticilik anlayışına, 
• Katılıma açık olma ve bireysel, temsili ve örgütlü katılım yolla-

rının karar ve yönetim süreçlerine belirli oranlarda katılmasına, 
• Lider olma istekliliğine önem ve öncelik vermesi ile olanaklı 

olabilecektir. 
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Eğitim yöneticilerinde bulunması gereken belirli yeterlikler, 
nitelikler, çalışma koşulları, kariyer plânlaması, performans 
değerlendirmesinde esas alınacak kriterler "iş (görev) tanımları" ile 
belirlenmektedir.Bu çerçevede; değişik tür ve kademeden 21 okul/kurumun 
iş (görev) tanımları yapılmış ve yürürlüğe konulmuştur. 

Eğitim Yöneticisi Yetiştirilmesine İlişkin Yeni Düzenlemelerin 
Uygulamaya Konulması ve Geri Bildirimleri 

1998 yılından bu yana yönetmeliklerin uygulanma sürecinde; 

• Yönetim görevlerine atanacak 1.995 
• Yönetim görevlerine geçecek 256 
• Yöneticilerden grup hizmetinde yükselecek 544 
• İlköğretim müfettiş  yardımcılığına atanacak 431 
• Eğitim kurumları müdürlüğüne atanacak 12.679 
• Diğer personelden görevde yükselecek 7.332 

TOPLAM 23.237 

Aday sınav ya da değerlendirme sonucunda saptanmıştır. Bunlardan 
yaklaşık 10.000 adayın eğitim süreçleri tamamlanmış ve atamaları 
gerçekleştirilmiştir. 

Bu uygulamalarla, çağdaş eğitim yöntemleriyle yönetici 
yetiştirmenin ve görevde yükselmenin ilk ürünleri alınmıştır. 

Eğitim kurumları yöneticilerinin seçimi ve yetiştirilmesinin 
değerlendirilmesi amacıyla, hizmet içi eğitime alınan yönetici adayları ve 
bunlara eğitim veren öğretim üyelerine bir anket uygulanmıştır. Anket 
sonucunda elde edilen bulgulara baktığımızda; 

• Yönetici seçimine yönelik sınav sisteminin getirilmesine, 
• Seçme sınavından sonra hizmet içi eğitimine alınmaya, hizmet 

içi eğitimin süresine, 
• Hizmet içi eğitiminde verilen eğitim programlarının yeterliğine, 
• "İnsan Kaynakları Yönetimi", "Öğrenme-Öğretme" gibi 

derslerin okutulmasının uygunluğuna, 
• "Yöneticiliğin okulunun olması gerektiği" düşüncesine 

hem yönetici adayları, hem de öğretim üyeleri en yüksek düzeyde 
katılmışlar, yönetici adayları "hizmet içi eğitim sonunda eğitim 
felsefelerinin  geliştiği ve kendilerine güvenlerinin arttığı" görüşünü en 
yüksek düzeyde belirtmişlerdir. 
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Araştırmacı, "eğitim kurumları yöneticilerinin seçimlerine 
yönelik olarak getirilen sınav sistemine çok yüksek düzeyde katılım 
olmasında -ki yapılan üç sınavdan her birine öğretmenlerin %7.3'ü 
katılmıştır-; 

• Sınav uygulamasına kadar eğitim kurumları yöneticileri atanırken 
baskı gruplarının referanslarının  etkili olmasının , 

• Bilimsel ölçütlere göre yöneticilerin atamasının yapılmasının , 
• Sınav sisteminin yönetim bilimi ve hukuka dayalı bir sistemin 

başlangıcı olarak algılanmasının belirleyici olabileceğini" 
belirtmiştir. 

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları 

Erişim çağını yaşayan dünyamızda, Türk Milli Eğitimi olarak 
bugünün ve geleceğin gereklerini karşılayabilmemiz, sunduğumuz hizmetin 
farkını  kalite ile belirlememizle doğru orantılıdır. 

Çağa ve çevreye uyum gösteremeyen kurumlar, bugünkü rekabet 
ortamında varlıklarını sürdüremezler. Buna karşılık, sürekli değişim ve 
gelişim anlayışı ile hareket eden, hizmette insanı merkeze alan, ortak aklı 
kullanmayı amaçlayan yani Toplam Kalite Yönetimi anlayışı, bireysel ve 
toplumsal gelişmenin temel dinamiğini oluşturmaktadır. 

Bakanlığımız, "bir yaşam biçimi olan Toplam Kaliteyi" 1999 
yılında eğitim sistemiyle tanıştırma ve kaynaştırma kararını vermiştir. Bu 
amaçla hazırlanan projeler, merkez ve taşra teşkilatında uygulamaya 
konulmuştur. Temel amacımız, sınıfta  kaliteyi yakalamaktır. Kaliteyi ise, 
ancak alanında yetkin ve donanımlı personel ile yakalamak olanaklıdır.Bu 
bağlamda 10 bini aşkın yönetici, denetici ve öğretmen TKY eğitimine 
alınmıştır. 

TKY' nin de bir gereği olarak, 

• Öğretmenlerin genel ve ortak yeterliklerini ölçülebilir biçimde 
ortaya koyabilmek amacıyla öğretmen yeterlik göstergeleri 
saptanmış, 

• Okul ve kurumlarda yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin 
gerekli ve yeterli personelce yürütülmesini, atıl kapasitenin 
verimliliğe dönüştürülmesini sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan 
Norm Kadro Yönetmeliği ile 50 binin üzerinde yönetici yardımcısı 
ve öğretmen etkin duruma getirilmiştir. Bunun 2001 yılı değerleriyle 
karşılığı yaklaşık 450 trilyondur. 

• 2001 yılında 272.388 yönetici ve öğretmen; Yabancı dil-Eğitim 
yönetimi-Zaman yönetimi-TKY-Değişme ve yenileşme alan-
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larında hizmet içi eğitime alınmıştır. 221 bin öğretmene bilgisayar 
okıır-yazarlığı eğitimi verilmiştir. 

• TKY'nin "Katılım" ve "Kalite herkesin işidir" ilkesinden 
hareketle, bazı kurul ve oluşumlara personelin katılımını sağlayacak 
biçimde mevzuat boyutunda düzenlemeler yapılmıştır. 

Sivil Toplum Kuruluşları 

"Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi" ile; 
üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör 
temsilcilerinin katılımıyla kurullar oluşturulmasına olanak sağlanmıştır. Bu 
geniş katılımlı kurulların oluşturulmasıyla, bireylerin ve grupların kendi 
gelecekleri üzerinde daha fazla  söz sahibi olmaları ve sistemin açık hale 
getirilmesi amaçlanmıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığı, bu anlayışla varolan hiyerarşik yapının 
yanında, ona paralel olarak oluşturduğu örgütlenme ile, eğitim sektöründe 
hizmet alan ve hizmet veren tarafların  karar süreçlerine katılımına olanak 
sağlamıştır. STK'ların karar süreçlerine katılımı, şeffaflığın  ve açıklığın bir 
gereği olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu çerçevede, öğretmen, öğrenci, işçi, işveren, yerel yönetim 
temsilcilerinin katılımıyla eğitim sorunlarını tartışan, çözüm önerileri getiren 
İl  Milli  Eğitim  Danışma Kurulları  oluşturulmuştur.  Eğitim hizmeti 
sunumunun,TKY'nin ilkelerinden olan "İnsan ve müşteri" odaklı olarak 
gerçekleştirilmesi, Bakanlığımızın temel hedefleri  arasındadır. Çünkü, 
uğraşı alanımızın odağında insan vardır. 

Sonuç 

Sonuç olarak 21. yüzyılda, 

• Kurum ve kurallarıyla çağdaş normlara kavuşmuş 
demokrasimizin, yurttaşlarımızın yaşam felsefelerinin 
vazgeçilmez bir parçası olması, 

• Bilginin üretilmesi ve paylaşılması yanında, bilgi ve 
teknolojinin yurttaşlarımızca etkin kullanılması, 
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• Hizmetin gerek üretiminde, gerekse tüketiminde rol alan insana 
değer verilmesi ve bireyin toplumla birlikte değerlendirilmesi, 

• Eğitim hizmetlerinden yararlananların beklentileri karşılanarak, 
memnun olacakları kaliteli bir eğitim hizmeti sunulabilmesi, 

• Öğrenen birey, öğrenen organizasyon felsefesinin  yerleşti-
rilmesi, 

• Atatürk'ün ulusumuzun çağdaş uluslar düzeyine çıkarılması 
yüksek idealinin gerçekleştirilmesi, 

için eğitim yöneticilerinin, yaklaşık 4 yıl önce Bakanlığımızca 
belirlenen çağdaş yaklaşımlardan ödün verilmeden, eğitim yönetimindeki 
yeni gelişmeler ve yöntemler doğrultusunda yetiştirilmesi, bilgi-becerilerinin 
yenilenmesi ve geliştirilmesinde zorunluluk görülmektedir. 
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SINAV KAZANAN OKUL YÖNETİCİSİ ADAYLARININ 
SINAV SONRASI YETİŞTİRİLMELERİ 

İbrahim  KALYONCU 

Özet 
Milli  Eğitim  Bakanlığının  1998 yılında  yürürlüğe  koyduğu 
"Milli  Eğitim  Bakanlığına  Bağlı  Eğitim  Kurumları  Yönetici 

Atama ve Yer  Değiştirmelerine  ilişkin  Yönetmelik"  ile 
yönetici atamalarında  bilgi  ve liyakat  esas alınmıştır.  Ancak 
yapılan seçme sınavı, sonrasındaki  eğitim yönetimi kursu  ve 
değerlendirme  sınavı sonrasındaki  derecelendirme  ile 
yönetici atamaları  ve yetiştirilmeleri  tartışma konusu 
olmuştur. 

Sınavla  seçilen yönetici adaylarının  yetiştirilmesiyle  ilgili 
olarak  adı  geçen yönetmelik  sonucu atanan yöneticilere 
yetiştirilmelerine  ilişkin  açık uçlu bir anket  uygulanmıştır. 
Uygulanan  anketle  sınav sonucu seçilen yönetici adaylarının 
yetiştirilmeleriyle  ilgili  olarak  bir model  geliştirilmeye 
çalışılmıştır. 

Yapılan  araştırma sonucu; mevcut kursun  süresinin yetersiz 
kaldığı  ve yönetici adaylarının  belli  bir adaylık  dönemi 
geçirmeleri  ve sürekli  hizmetiçi eğitimden  geçirilmeleri  gibi 
bulgulara  rastlanmıştır. 

Giriş 

Eğitim sisteminde asıl üretim işlemi okulda yapıldığı için sistemin 
kilit, stratejik ve vazgeçilmez öğesi okuldur. Okulun bütün üst sistemleri, 
diğer eğitim örgütleri ve mekanizmalar okulun işlevini yerine getirmesine 
yol gösterici ve destek rolünü üstlenmektedir. Bu açıdan, eğitim sisteminde 
okul temel sistemdir. Okulun başarısı ise eğitim sisteminin başarısıdır (Aytaç 
2000: 3). Okulun yeni vizyonlar çerçevesinde kendini yenileyebilmesi ve 
gelecekte eğitim sisteminin motor gücü olabilmesi için lider yöneticilere 
gereksinim duyulmaktadır. 

Yönetimin çok yönlü tanımları, yöneticiye çok yönlü yetki ve 
sorumluluklar yüklemiş bulunmaktadır. Bunlar okul yönetiminin değerini 
yükselttiği kadar, önemini de artırmaktadır (Bursalıoğlu 1998: 6). 
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Bir yandan eğitim sisteminin büyüyen bürokrasisi, diğer yandan 
eğitim kurumlarından maksimum verim sağlama gerekliliği özel bir disiplin 
olan okul yönetiminin doğmasına neden olmuştur (Izgar ve Gürsel 2001: 45). 

Son çeyrek yüzyılda dünya yapılanmasında, bilimsel alanda, bilişim 
teknolojisinde ve endüstride meydana gelen gelişmeler eğitim sistemlerini de 
etkilemiştir. Türk eğitim sistemini de etkileyen bu ani değişmeler okul 
yapılanmasının yeniden düzenlenmesini gündeme getirmiştir. Okuldaki 
yenileşme ve değişmenin okul yönetiminden başlaması kaçınılmazdır. Türk 
eğitim sisteminde okul yöneticilerinin seçimleri ve atamaları konusunda 
Türk eğitiminin tarihsel gelişimi içerisinde sürekli değişmeler ve yenilikler 
yaşanmıştır. 

Son yirmi yıl içinde yapılan çalışmalar okullarda başarının 
anahtarının okul yöneticilerinde olduğu sonucuna varmıştır. Bu çalışmalar 
bir ülkenin ekonomik başarısının ve uluslararası alanda rekabet gücünün 
okulların başarısına bağlı olduğunu savunarak, eğitim yöneticilerini 
yetiştiren programların başarısızlığının gelecek kuşakların başarısızlığına 
neden olacağını vurgulamışlardır (Karip ve Koksal 1999: 193). 

Okulların amaçlarının ortak olması, onların sadece yapısal yönden 
bir örnekliliği ortaya koymaktadır. Bunun dışında okulları birbirinden ayıran 
özellikler, okulun yöneticisinden kaynaklanmaktadır. Okul müdürü dışında 
tüm öğelerin değişmezliği sağlandığı zaman okulda bir çok durumun, 
davranış ve düşüncenin okul müdürüne bağlı olarak değiştiği gözlenebilir 
(Açıkalın 1997: 7). 

Millî Eğitim Şûralarında ve çeşitli bilimsel toplantılarda alınan 
kararların Bakanlık politikaları ve uygulamalarında etkisini gösterdiği 
anlaşılmaktadır. Yasal düzenlemelerden olmak üzere; Millî Eğitim Bakanlığı 
Kurum Yöneticileri Atama Yönetmeliği 23 Eylül 1998 tarih ve 23472 sayılı 
Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan tespitlere göre, 
1983 yılından bu yana okul yöneticiliği alanında altıncı mevzuat 
düzenlemesi gerçekleştirilmiş olmaktadır (Can ve Çelikten 2000: 52). 

Okul ve diğer eğitim yöneticilerimiz makamlarının gerektirdiği 
rolleri oynayacak yeterlilikten-liyakatten uzak bulunmaktadır. Bu 
yöneticilerimizin hizmet öncesi bir yöneticilik eğitimi almadıkları gibi, 
hizmet içinde de bu eğitimi yeterince alamamaktadırlar (Balcı 2000: 505). 

Bu bağlamda yeni yüzyılın eşiğinde okul yöneticilerinin seçimi ve 
yetiştirilmesi önemli boyut kazanmaktadır. Özden'e göre; okul yöneticiliği 
bir meslek olarak kabul edilmeli ve hem gelecek yöneticiler hem de mevcut 
yöneticiler için bir yetiştirme programı düzenlenmelidir (Özden 1998: 110). 
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Wilson, insanların doğuştan iyi bir yönetici olarak yaratılmadıkları, 
yönetim sanatı ve biliminin ancak öğrenme yoluyla kazanılacağını öne 
sürmüştür (Kayıkçı 2001: 28). 

23 Eylül 1998 tarih ve 23742 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak 
yürürlüğe giren "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları 
Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik" 
ülkemizde eğitim kurumlarına yönetici seçiminde yeni bir anlayış 
getirmiştir. Yönetmelikte, beş yıl öğretmenlik yapan ve sicili elverişli olan 
öğretmenlerin başvurma hakkına sahip olduğu seçme sınavı ile yönetici 
adayları seçilmektedir. 

Bu yönetmelik gereği olarak eğitim yöneticilerinin atanması ilk kez 
yetiştirme temeline dayandırılmaktadır (Can ve Çelikten 2000: 50). 

Başarılı öğretmenler arasından atanan okul yöneticilerinin hizmetiçi 
yetiştirme programlarıyla yetiştirilmesi, yöneticilerin eğitiminde uygulanan 
en yaygın yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır (Karip ve Koksal 1999: 194). 

Yakın geçmişte yürürlüğe giren adı geçen yönetmelikle okul 
yöneticilerinin eğitimi ve yetiştirilmesinde hizmetiçi eğitim uygulamalarına 
yer verilmiştir. 

Alanyazını araştırmalarının ortak paydasında okulun eğitim 
sisteminin en stratejik noktasını oluşturduğu görüşü yatmaktadır. Bu stratejik 
yapının yönetimi de eğitim sisteminin ve toplumun geleceği için giderek 
daha çok önem kazanmaktadır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın genel amacı, sınav kazanan okul yöneticisi 
adaylarının sınav sonrası yetiştirilmeleri ile ilgili bir mode! önerisi 
geliştirmektir. Bu genel amaç doğrultusunda araştırmada şu sorulara cevap 
aranmıştır: 

1. Yöneticilerin seçiminde hangi ölçütler dikkate alınmalı ve 
yönetici seçimi nasıl yapılmalıdır? 

2. 23 Eylül 1998 tarih ve 23742 sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlanarak yürürlüğe giren "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı 
Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Atama ve Yer 
Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik"teki ölçütlere göre seçilen 
yöneticilerin seçim sonrası yetiştirilme biçimleri ve yetiştirilme 
alanlarının kapsamı nasıl olmalıdır? 

3. Seçilmiş ve eğitilmiş yöneticilerin atanmaları ve görevde 
yükselmeleri nasıl olmalıdır? 
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Araştırmanın Önemi 

Bu araştırma ile yürürlükte bulunan yönetici seçimi, eğitimi ve 
atanması ile ilgili yasal düzenlemeler sonucu atanmış okul yöneticilerinin 
yönetici seçimi, yetiştirilmesi ve atanması konusundaki görüşleri 
doğrultusunda yeni bir model geliştirilmeye çalışılmıştır. Geliştirilen 
modelle gelecekte daha etkili okul yöneticilerinin yetiştirilmesine katkı 
sağlamak amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Evren ve Örneklem 

Araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini Trabzon 
ilinde sınav sonucu hizmetiçi eğitimden geçerek atanan 48 okul yöneticisi 
oluşturmaktadır. Evreni oluşturan tüm okul yöneticilerine araştırma 
kapsamına alınmıştır. Araştırmaya 42 okul yöneticisi katılmıştır. 
Araştırmaya katılan 42 okul yöneticisinin oranı evrenin % 87,5'ini 
oluşturmaktadır. 

Verilerin Toplanması 

Veri toplama aracı, okul yöneticilerinin seçiminden atamasına kadar 
geçen süre ve eylemleri içeren açık uçlu anket sorularından oluşmaktadır. 
Anket sorularının bulunduğu veri toplama aracı 48 okul yöneticisine posta 
yoluyla gönderilmiştir. Gönderilen anketlerden 42'si geri dönmüştür. Veri 
toplama aracının geliştirilmesinde yürürlükteki ilgili yönetmelik ve 
yönetmelik sonrası yönetici atamalarına ilişkin uygulamalar dikkate 
alınmıştır. Ayrıca aracın hazırlanmasında yönetmelik uygulayıcılarının 
görüşüne de başvurulmuştur. 

Verilerin Çözümlenmesi 

Okul yöneticilerinin seçimi, yetiştirilmesi ve atanmasıyla ilgili 
olarak okul müdürlerinin ankete verdiği yanıtların tamamı dikkate alınmıştır. 
Yanıtlar incelenerek benzer olanlar birleştirilmiştir. Elde edilen verilerin 
çözümlenmesinde frekans  ve yüzde değerler kullanılmıştır. 

Bulgular  ve Yorum 

Bu bölümde, araştırmada elde edilen verilerin istatistik çözümlemesi 
sonucu ulaşılan bulgular ve bu bulguların yorumları yer almaktadır. 
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Yönetici Seçimi ile ilgili Okul Yöneticilerinin Görüşleri 

Okul yöneticilerinin seçilme yöntemleri konusunda örneklem grubu 
oluşturan yöneticilerinin yoğunlaştığı görüşler Tablo l'de gösterilmiştir. 

Tablo  1- Okul  Yöneticileri  Nasıl  Seçilmeli 

Önerilen Yönetici Seçimi Yöntemi 
Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 
Sınavla 29 69,0 
Okulla İlgili Kesimler Tarafından  Seçimle 4 9,5 
Öğretmenlikteki Birikimine Bakılarak 3 7,1 
Yeterli Süre Öğretmenlik Yapanlar Arasından 
Atamayla 

2 4,8 

Akademik Çalışmalar Ölçüt Alınarak 2 4,8 
Uygulamalı Sınavla 1 2,4 
Yüksek Lisans Diploması Olan Öğretmenler 
Arasından 

1 2,4 

T O P L A M 42 100 

Tablo 1 'deki bulgulara göre, araştırma kapsamındaki okul 
yöneticilerinin % 69'u yöneticilerin sınavla seçilmesi gerektiği 
görüşündedir. Okul yöneticilerinin % 9,5'i de yöneticilerinin okul 
paydaşları tarafından  seçilmesinden yana görüş belirtmektedir. Okul 
yöneticilerinin, % 4,8'i yönetici seçiminde öğretmenlikte yeterli süre, % 
4,8'i akademik çalışmaların ölçüt alınması, % 2,4'ü uygulamalı sınav 
yapılması gerektiği, % 2,4'ü ise yönetici seçiminde lisansüstü eğitim 
aranması gerektiği görüşündedir. 

Sınavla yönetici seçilmesi görüşünü savunan okul yöneticilerinin 
oranı (% 69) Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürürlükteki okul yöneticisi 
seçimine yönelik yasal mevzuatını ve uygulamasını destekler niteliktedir. 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin seçme sınavının kapsamını 
oluşturması gereken konularınla ilgili görüşleri Tablo 2'de verilmişti. 
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Tablo  2- Yönetici  Seçme Sınavı Soru Alanları 

Seçme Sınavı Soru Alanı Frekans (f) Yüzde (%) 

Genel Kültür 27 64,2 
Türkçe/Dil Bilgisi 23 54,7 
Eğitim Bilimleri 21 50,0 

Eğitim Yönetimi 18 42,8 
Milli Eğitim Mevzuatı 15 35,7 
Psikoloji/Örgüt Psikolojisi 15 35,7 
Sosyoloji 13 30,9 
Kamu Yönetimi 9 21,4 
Halkla İlişkiler 9 21,4 

Alan Bilgisi 9 21,4 
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8 19,0 
Anayasa 7 16,6 
İngilizce 5 11,9 
Demokrasi ve İnsan Hakları 5 11,9 
Tarih 4 9,5 
Matematik 4 9,5 
Felsefe 3 7,1 

Tablo 2'deki bulgular incelendiğinde, yönetici seçme sınavında 
örneklem grubun % 64,2'si genel kültür, % 54,7'si Türkçe-Dilbilgisi, % 
50'si eğitim bilimleri sorularına yer verilmesi gerektiği görüşünü 
savunmaktadır. Yürürlükteki yönetmelik gereği seçme sınavı sorularının 
kapsam alanında bulunan eğitim yönetiminden % 42,8'i, milli eğitim 
mevzuatından % 35,7'si, kamu yönetiminden % 21,4'ü ve İnkılap Tarihi ve 
Atatürkçülük konularından % 19'u soru sorulması gerektiğini belirtmektedir. 

İlgili yönetmeliğe göre seçme sınavı konularının ağırlığı % 30 
Türkçe-Kompozisyon, % 20 Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve 
Atatürkçülük, % 50 kamu yönetimi ile ilgili mevzuat, milli eğitim mevzuatı, 
eğitim yönetimi ve eğitim sistemiyle ilgili bilgileri kapsamaktadır. 

Araştırmaya katılan okul yöneticileri yönetmelik gereği seçme sınavı 
konuları arasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve 
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Atatürkçülük soruların oranın yüksek bulurken, seçme sınavı konulan 
içerisinde bulunmayan genel kültür alanıyla ilgili soruların kapsam içine 
alınmasını yüksek oranda (% 64,2) gerekli görmektedir. 

Karip ve Koksal (1999) tarafından  yapılan bir araştırmada 
araştırmaya katılan sınav kazanan yönetici adaylarının % 88,63'ü seçme 
sınavında genel kültür alanından da soru sorulmasını istemektedirler. 

Okul yöneticilerinin Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve 
Atatürkçülük, matematik ve felsefe  alanından düşük oranda soru istemeleri 
dikkat çekicidir. 

Yöneticilerin Yetiştirilmesine İlişkin Okul Yöneticilerinin 
Görüşleri 
Araştırmaya katılan okul yöneticileri, seçme sınavı sonrası 

yöneticilik eğitimi kapsamında verilmesini gerekli gördüğü konular Tablo 
3'te gösterilmiştir. 

Tablo  3- Okul  Yöneticilerinin  Yetiştirilmeleri  Kapsamındaki  Konular 

Yönetici Yetiştirme Süreci Konuları Frekans (f) Yüzde (%) 

Mevcut Uygulama Kapsamındaki Konular Yeterli 24 57,1 
Psikoloji/Örgüt Psikolojisi 8 19,0 
Davranış Bilimleri ve İnsan İlişkileri 6 14,3 
Toplum Bilimi ve Sosyoloji 4 9,5 
Eğitim Ekonomisi 2 4,8 
Eğitim Planlaması 1 2,4 
İşletmecilik 1 2,4 
Felsefe 1 2,4 
Eğitim Bilimleri 1 2,4 

Tablo 3'den anlaşılacağı üzere, örneklem grubun % 57,1 'i mevcut 
uygulama kapsamındaki konuları yeterli görmektedir. Ancak okul 
yöneticilerinin, % 19'u psikoloji ve örgüt psikolojisi, % 14,3'ü davranış 
bilimleri ve insan ilişkileri konularının da yöneticilerin yetiştirilmesi 
programı kapsamına alınmasının gerekli olduğunu görüşündedir. Felsefe 
eğitimi almak isteyen okul yöneticilerinin azlığı düşündürücüdür. 

Kaya (1993), eğitim yöneticiliğine temel sayılan eğitime giriş, 
eğitim felsefesi,  eğitim psikolojisi, eğitim sosyolojisi, eğitim tarihi, 
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karşılaştırmalı eğitim ve antropoloji gibi dersleri geniş dünya görüşüne sahip 
olması gereken bütün eğitim yöneticisi adaylarının alması gerektiğini 
belirtmektedir. 

Açıkalın (1997), çağdaş okul yöneticisinin sahip olması gereken 
özellikleri ve bilgi alanlarını su şekilde sıralamıştır: 

• Kapsamlı insan bilgisine ulaşmış, 
• Etkili iletişim becerisine sahip, 
• Liderlik özellikleri baskın, 
• Ana dilini doğru ve güzel kullanabilen, 
• Felsefe,  matematik, uygarlık tarihi eğitimi görmüş, 
• Yabancı dil bilen, 
• İletişim teknolojisine hakim, bilgiyi yöneten, 
• Beden ve ruh yönünden sağlıklı, 
• Eğitime inanmış yöneticidir. 

Okul yöneticilerinin sınav sonrası eğitimleriyle ilgili olarak 
araştırmaya katılan okul yöneticilerinin görüşleri Tablo 4'te verilmiştir. 

Tablo  4- Okul  Yöneticilerin  Yetiştirilme  Biçimi 

Yetiştirilme Biçimi Frekans (f) Yüzde (%) 

Kuramsal ve Uygulamalı Eğitim 29 69,0 

Uygulamalı Eğitim 7 16,7 

Kuramsal Eğitim 6 14,3 

T O P L A M 42 100 

Tablo 4'teki bulgulara göre, örneklem grubun % 69'u yöneticilerin 
eğitiminin kuramsal ve uygulamalı, % 16,7'si uygulamalı olması gerektiği 
görüşünde birleşmektedir. % 14,3'ü ise sadece kuramsal bilginin yeterli 
olacağını belirtmektedir. Okul müdürlerinin % 85,7'si uygulamalı eğitim, % 
83,3'ü kuramsal eğitimin verilmesi görüşündedir. Buna göre okul 
yöneticilerinin hem kuramsal hem de uygulamalı eğitim alması gerektiği 
söylenebilir. 

Uygulamalı eğitim isteyen okul yöneticilerinin araştırma grubunun 
% 85,7'sini oluşturduğu dikkate alındığında, ilgili yönetmelik gereği okul 
yöneticilerinin eğitiminin sadece kuramsal bilgi içermesi araştırmaya katılan 
okul yöneticileri ve uygulama arasında çelişki oluşturmaktadır. 
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Yönetici yetiştirme eğitimine seçilen ve bu eğitimi alan yöneticilerin 
bugünün ve geleceğin okullarında kendilerinden beklenen rolleri başarı ile 
yerine getirecek biçimde hazırlanmaları için yönetici yetiştirme 
programlarının kuram ve uygulamayı bir araya getirecek biçimde 
düzenlenmesi gerekir. Şu anda uygulanan program daha çok kuram odaklı 
bir programdır. Yönetici yetiştirme programında uygulama boyutu göz ardı 
edilmektedir (Karip ve Koksal 1999: 205). 

Okul yöneticilerinin yetiştirilme süreleriyle ilgili olarak araştırmaya 
katılan yönetici görüşleri Tablo 5'te verilmiştir. 

Tablo  5- Okul  Yöneticilerinin  Yetiştirilme  Süresi 

Yetiştirilme Süresi Frekans (f) Yüzde (%) 

1 Yıl ve Daha Fazla (Kuramsal ve Uygulamalı Olarak) 23 54,7 
Uygulamadaki Sistem Yeterli 12 28,6 
Lisansüstü Eğitim (Kuramsal ve Uygulamalı Olarak) 7 16,7 
T O P L A M 42 100 

Tablo 5'te görüldüğü gibi, araştırmaya katılan okul yöneticilerinin % 
54,7'si yönetici adaylarının en az bir yıllık kurumsal ve uygulamalı eğitim 
almaları gerektiği görüşünde olduğu görülmektedir. Yöneticilerin % 28,6'sı 
uygulanan sistemi yeterli bulurken, % 16,7'si yönetici olarak atanacakların 
lisansüstü düzeyinde kuramsal ve uygulamalı eğitim almaları görüşünde 
birleşmektedir. 

Tablo 4'teki bulgular Tablo 5'teki bulguları destekler nitelikte 
olduğu görülmektedir. Bu durumdan hareketle sınav sonrası hizmetiçi 
eğitimden geçirilerek atanan okul yöneticilerinin uygulamalarda sıkıntılarla 
karşılaştıkları söylenebilir. 

Tablo  6- Okul  Yöneticilerinin  Eğitimini  Verecek  Kurumlar 

Eğitim Verecek Kurum Frekans (f) Yüzde (%) 

Üniversiteler-Milli Eğitim Bakanlığı İşbirliği 16 38,1 
Üniversiteler 12 28,6 
Milli Eğitim Bakanlığı 11 26,2 
TODAİE 3 7,1 
T O P L A M 42 100 
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Tablo 6'ya göre, örneklem grubun % 38,1'i yöneticilerin eğitimi 
üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliği ve koordinasyonuyla 
sağlanmalı görüşünde birleşmektedir. Okul yöneticilerinin % 28,6'sı 
üniversiteler, % 26,2'si Milli Eğitim Bakanlığı, % 7,1'i TODAİE tarafından 
yöneticilik eğitiminin verilmesi gerektiği yönünde fikir  belirtmektedir. 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin; % 64,7'si üniversitelerin, 
% 62,3'ü Milli Eğitim Bakanlığının yöneticilerinin eğitiminde aktif  rol 
üstlenmesini gerekli görmektedir. Bu bulgu dikkate alındığında üniversiteler 
ile Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğinin kaçınılmaz olduğu söylenebilir. 

Tablo  7- Yöneticilerin  Gelecekteki  Akademik  Eğitimleri 

Eğitim Düzeyi Frekans (f) Yüzde (%) 
Lisansüstü Eğitim 35 83,4 
Kurs ve Seminerlerle Eğitim 4 9,5 
Lisans Eğitimi 3 7,1 
T O P L A M 42 100 

Tablo 7'deki bulgulara göre, araştırma grubunun % 83,4'ü okul 
yöneticilerinin gelecekte lisansüstü eğitimden geçmeleri gerektiği görüşünü 
benimsemektedir. Bu durum üniversitelerin "Eğitim Yönetimi Teftişi 
Planlaması ve Ekonomisi" dalında açılan lisansüstü eğitim programlarının 
önemini artırmaktadır. 

Bursalıoğlu (1998), okul yöneticilerinin bu alanda akademik bir 
eğitim görmüş olmalarını zorunlu görmektedir. 

Yöneticilerin Atanması ve Yükseltilmesiyle İlgili Okul 
Yöneticilerinin Görüşleri 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin yöneticiliğe ilk atanma ile 
ilgili görüşleri Tablo 8'de verilmiştir. 

Tablo  8- Okul  Yöneticiliğine  İlk  Atanma 

İlk Yöneticilik Görevi Frekans (f) Yüzde (%) 

Müdür Yardımcısı 17 40,7 

Müdür 15 35,6 

Stajyer Müdür 10 23,7 

T O P L A M 42 100 

204 



Araştırma kapsamındaki okul yöneticilerinin % 40,7'si yöneticiliğe 
ilk olarak müdür yardımcılığından başlanmasından yana görüş belirtmek-
tedir. İlk atanma olarak Örneklemin % 35,6'si müdür, % 23,7'si stajyer 
müdür şeklinde yapılması gerektiğini belirtmektedir. 

Tablo 8'den de anlaşılacağı gibi, araştırmaya katılanların % 64,4'ü 
yöneticiliğe ya müdür yardımcılığı ya da stajyer müdür olarak atanılması 
gerektiği görüşündedir. 

Bu durumdan hareketle sınav sonucu okul yöneticiliğine ilk kez 
atananların sistemi ve kurumu tanımakta güçlük çektikleri söylenebilir. 

Tablo  9- Okul  Yöneticilerinin  Görevde  Yükselmesi 
Yükselme Biçimi Frekans (f) Yüzde (%) 
Liyakat 15 35,7 
Sınavla 13 31,0 
Akademik Çalışmalar 8 19,0 
Süreye Bağlı Olarak 6 14,3 
T O P L A M 42 100 

Tablo 9'daki bulgulara göre, örneklemi oluşturan okul 
yöneticilerinin % 35,7'si görevde yükselmenin liyakat ilkesine göre, % 31 "i 
sınavla, % 19'u akademik çalışmalara bakılarak ve % 14,3'ü süreye bağlı 
olarak yapılması görüşünü belirtmektedir. 

Okul yöneticilerinin çalışma performanslarının  göstergesi olan, 
liyakat ilkesi, sınav başarısı ve akademik çalışmaların oranlarının toplamı 
araştırma grubunun % 85,7'sini oluşturmaktadır. Bu durum yönetici 
yükselmelerinde performansın  önemini ortaya çıkarmaktadır. 

Balcı (2001), okul yöneticisinin, etkili yönetici özelliklerini ve 
yeterliliklerini okul yöneticisinin rol tanımında, atama ve yükseltilme 
ölçütlerinin geliştirilmesinde esas alınmasını vurgulamaktadır. 

Yöneticiler, yönetici adayları ve öğretmenler okul yöneticiliği için 
yöneticilik formasyonunun  gerekliliğine inanmaktadır. Milli Eğitim 
Bakanlığı'nca başlatılan yönetici yetiştirme programının çok gerekli olduğu, 
bu programın, bu programın yıllar önceden başlatılması gerektiği yönetici 
adaylarınca belirtilmektedir (Can ve Çelikten 2000: 55). 

Okul Yöneticilerinin Önerileri 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin önerileri aşağıda 
sıralanmıştır: 
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• Hizmet öncesi yönetici eğitimi sürekli ve kapsamlı olmalı, 
• Okul yöneticilerine iş başında ve sürekli eğitim olanağı 

sağlanmalı, 
• Okul yöneticiliğinde meslek etiği geliştirilmeli, 
• Yönetici atama komisyonlarının takdir puanı kullanma yetkisi 

kaldırılmalı, 
• Yönetici eğitimi için ciddi yapılanma sağlanmalı ve eğitim 

yöneticisi yetiştiren okullar olmalı, 
• Özlük hakları bakımından okul yöneticileri eğitim-öğretim sınıfı 

yerine genel idari hizmetler sınıfına  alınmalı ve okul yöneticiliği 
profesyonelleştirilmelidir. 

Sonuç 

Araştırma bulgularına dayalı olarak aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

• Okul yöneticilerinin yöneticilik öncesi eğitimleri yetersizdir. 
• Mevcut uygulama yönetici seçme, yetiştirme ve yükseltme 

açısından olumlu bir adım olmasına karşın yetersizdir. 
• Okul yöneticilerinin sınavla seçilmesi olumludur. 
• Okul yöneticilerinin yöneticilik eğitimi ve iş başında eğitim 

süreçlerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin işbirliği 
yetersizdir. 

• Seçme sınavı sonucu yetiştirme eğitimine ayrılan süre 
yetersizdir. Yetiştirme sürecinde sadece kuramsal eğitim 
verilmektedir. 

• Görevde yükselmede performansa  dayalı değerlendirmelere 
ağırlık verilmesi istenmektedir. 

• Yönetici seçme ve değerlendirme sınavlarının soru kapsamları 
amacına uygun değildir. 

• Yönetici adaylar eğitimleri sonrasında hemen müdür olarak 
atanmamalıdır. 

Öneriler 
Araştırma bulgularına dayalı olarak geliştirilen öneriler aşağıda 

sıralanmıştır. 
• Araştırmaya katılan, seçme sınavı sonucu hizmetiçi eğitimle 

yetiştirilen ve atanan; okul yöneticilerinin görüş ve önerileri 
doğrultusunda bir model geliştirildi. Model genel hatlarıyla 
Sekil 1 'de gösterilmiştir. 



Şekil  1 
Okul  Yöneticilerinin  Seçimi,  Yetiştirilmesi  ve Atanmasıyla  İlgili  Model  Önerisi 

1. BASAMAK 

2. BASAMAK 

3. BASAMAK 

u a 
o 
c/3 
M 
S 
U-C/2 > 
Q 
< 

H M 
Z O > 

Hizmet Öncesi Eğitim 

M.E.B. ve Üniversiteler İşbirliği ile Temel 
Yöneticilik Kavramları ve Değerlerle ilgili Eğitim 
Seminerleri-Kursları 

Yönetici Adaylığına Başvurma 

1 .Basamaktaki Kurslara ve Seminerlere Yeterince 
Katılmış, Beş Yıl Öğretmenlik Yapmış ve En Az 
Lisans Mezunu Öğretmenler. 

Yönetici Adayı Seçme Sınavı 

Eğitim Bilimleri-Yönetim Bilimleri-Genel Kültür-
Türkçe-Matematik-Yabancı Dil Alanlarını Kapsayacak 
Sorular 

4. BASAMAK 

5. BASAMAK 

6. BASAMAK 

u a 
X 
o 
C/3 
w 
s 
X 
H 
H 
W 

y H W z •o > 

Lisansüstü Düzeyde Kuramsal Eğitim 

Eğitim Bilimleri-Yönetim Bilimleri-Davranış Bilim 
Toplum Bilimleri-Yabancı Dil-Bilgisayar ve İletişim 
Teknolojisi Eğitimi 

Uygulamalı Eğitim 

Bir Bölümü Kuramsal Eğitimin İçinde Olmak 
Koşuluyla Yönetici Olarak Atanabileceği Okulda 1 
Yıl Süreli Aday Yönetici Yardımcılığı 

Yönetici Yardımcılığına Geçiş Sınavı 
Kuramsal ve Uygulamalı Eğitim Sürecindeki Konu ve 
Etkinlikleri Kapsayan Sınav 
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7. BASAMAK 

8. BASAMAK 

9. BASAMAK 

Okul yöneticilerinin seçimi ve yetiştirilmeleri sürecindeki 
sınavların kapsamları yeniden değerlendirilmelidir. 
Okul yöneticilerinin sınavla seçilmelerine devam edilmeli, 
sınavların yapısı ve uygulaması yeniden düzenlenmelidir. 
Kuramsal eğitimin yanında okul yöneticilerinin yetiştirilmesinde 
uygulamalı eğitime de yer verilmelidir. 

Okul yöneticilerinin seçme sınavı sonrasındaki eğitim süresi 
daha uzun tutulmalıdır. 

Milli Eğitim Bakanlığı okul yöneticilerinin lisansüstü eğitim 
yapmalarına olanak tanınmalı, yönetici yetiştirme ve eğitiminde 
üniversitelerle daha etkin işbirliğine gidilmelidir. 
Okul yöneticilerinin ilk atamaları müdür yardımcısı olarak 
yapılmalıdır. 

Yeni atanacak okul yöneticileri belli bir süre adaylık dönemi 
geçirmelidir. 

Görevde yükselmede liyakat, sınav ve akademik çalışmalar gibi 
performansa  dayalı ölçütler dikkate alınmalıdır. 
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TÜRKİYE'DE EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN 
YETİŞTİRİLMESİ 

Prof.  Dr. Ali BALCI 
Dr. Şakir  ÇINKIR 

Özet 

Bu bildiride,  Türkiye'de  eğitim yöneticilerinin  nasd 
yetiştirildiği  ve nasd  yetiştirilmesi  gerektiğini  konu edinen 
bir nitel  araştırma ele alınmıştır.  Türkiye  'de  eğitim 
yöneticilerinin  yetiştirilmesinin  olanla olması gereken 
boyutları  hakkında  araştırmaya katılan  kaynak  kişilerin 
görüşleri,  yapılanmamış görüşme (indept  irıterview)  yoluyla 
tespit edilmiştir.  Ankara  Üniversitesi  Eğitim  Bilimleri 
Enstitüsü,  Eğitim  Yönetimi  ve Planlaması  tezli  ve tezsiz 
yüksek  lisans programlarına  devam  edip  geçmişte okul 
müdürlüğü  yapmış ya da  halen okul  müdürlüğü  yapan lisans 
üstü öğrenciler  ile MEB  yönetici yetiştirme  programlarını 
tamamlayıp A, B ya da  C tipi bir okulun  müdürlüğünü  yapan 
okul  müdürleri,  araştırmanın çalışma grubunu 
oluşturmaktadır.  Katılımcılardan  (ya  da  kaynak  kişilerden), 
bugüne dek  katıldıkları  eğitim yönetimi programlarının 
içeriği, içeriğin bireysel ve kurumsal  ihtiyaçlarını 
karşılaması  derecesi,  öğretim yöntemleri,  değerlendirme  ve 
benzeri boyutları  ile eğitim yönetimi programlarının  bu 
boyutlarda  nasıl olması gerektiği  hakkında  kayıt  cihazı ile 
elde  edilen,  çözümleyici (transcriber)  yardımıyla  yazıya 
aktarılan  veriler,  soruların  seçeneklerine  göre önce 
kategorize  edilmiş,  sonra da  frekansları  çıkarılmış,  grafikleri 
çizilmiştir.  Katılımcılar  programların  içeriklerinin  bireysel 
gereksinimlerini  kısmen karşıladığını  ancak fazla  teorik 
olmaları  nedeni  ile kurumlarının  gereksinimlerini 
karşılamadan  uzak kaldıklarını  belirtmektedirler. 
Katılımcılar  programlarda  özellikle  üniversitelerden 
alanında  uzman akademisyenlerin  yer almalarını  istemekle 
birlikte,  deneyimli  ve başarılı  okul  müdürleri,  müfettişler  ile 
iist kademe  yöneticilerin  de  görev almalarım  istemektedirler. 
Katılımcılar,  hizmet içi eğitim programlarında  yüklü  bir 
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içeriğin kısa bir sürede  verilmeye çalışılması  ve hemen 
arakasında  değerlendirme  sınavının yapılmasının 
kendilerinin  öğrenmelerini  ve sınavdaki  başarılarını  olumsuz 
yönde  etkilediğini  belirtmektedirler. 

Problem 

Yönetimin okulu olduğu gerçeği tüm dünyada uzun süren sistemli 
uğraşılardan sonra kısmen kabul edilmeye başlanmıştır. İnsanlar, insanlığın 
ortak ürünü olan teori birikimini çok uzun yıllardır öğrenmeye 
yanaşmamışlardır. Bunda çok çeşitli faktörlerin  etkisi söz konusu olabilir: 
Teoriden korkma, teorisyenlerin tutum ve davranışları, insanların ve 
kurumların biricikliği ( unique), yönetimin usta- çırak ilişkisi içinde ya da 
geleneksel sınama- yanılma yolları ile öğrenilmesi bunlar arasında 
sayılabilir. Eğitim yöneticilerinin teoriye dayalı yetiştirilmesi, başta 
Amerika Birleşik devletleri olmak üzere kimi ülkelerde çok zaman önce 
başlamış, Türkiye gibi bazı ülkelerde ise yöneticiliğin okulda öğrenilmesi 
anlayışı hala tam olarak kabul görmemiştir. Bunun göstergesi de eğitim 
yöneticiliğinin bir meslek olarak kabul edilmemesidir. Türkiye kamu 
yönetimi bunun örnekleri ile doludur. Örneğin bir ünivesite bilim insanı, 
üniversite yöneticisi, bir tabip hastane yöneticisi olabilmektedir. Bunların 
altında yöneticiliği bir uzmanlık alanı olarak görülmemesi yatmaktadır. Oysa 
bugün dünyada yöneticiler de mühendisler gibi, tıp insanları gibi, avukatlar 
ve benzeri meslek mensupları gibi hizmet öncesi ve hizmet içi yöneticilik 
eğitimine tabi tutularak yönetim görevlerine hazırlanmaktadır. Çünkü 
yöneticilik de hukuk gibi, mühendislik gibi, tıp gibi en az üç dört yıl süren 
bir uzmanlık eğitimi ile göreve hazırlanmayı gerektirmektedir. Bir 
mühendisin hatası bir yapının yıkılmasına, bir tabibin hatası insanın belki de 
ölümüne yol açabiliyorken bir yöneticinin hatası, örgütün tümden ölmesine, 
yok olmasına yol açabilmektedir. Yönetimin yöneticilerin önemini, 
Ülkemizdeki kriz durumunun çok iyi gösterdiği söylenebilir. Deming'in 
dediği gibi üretim hatalarının % 90'ı insan faktöründen  bunun % 98'i de 
yönetici yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Ancak özel sektör Ülkemiz'de 
de giderek profesyonellere  rağbet etmekte, yöneticilik programından 
gelenleri istihdam etmekte ya da yönetici adaylarını kendisi yöneticilik 
programlarına tabi tutmaktadır. 

Eğitim yöneticilerinin eğitim yönetimi görevleri için hazırlanmaması 
durumunda; (1) insanlığın ortak ürünü olan birikimden yararlanmama, (2) 
yönetimi sınama- yanılma ya da geleneksel usta- çırak ilişkisi içinde 
öğrenme gibi kaynak savurganlığına yol açan ve adayların başarısını 
tesadüflere  bırakan uygulamalara yönelme, (3) alandaki değişme ve 
gelişmeleri izleyememe, başkalarının tecrübelerinden yararlanmama gibi 
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bazı sakıncaların olması kaçınılmazdır. Öte yandan her alandaki birikim 
bugün o kadar fazla,  değime ve gelişmeler o kadar hızlı ki bunların sürekli 
eğitim anlayışı içinde sürekli yetiştirme programlarına katılmadan izlenmesi, 
uyum gösterilebilmesi mümkün olamamaktadır. 

Her meslek ve alanda olduğu gibi eğitim yöneticilerinin de; (1) 
bilim ve teknolojideki inanılmaz değişme ve gelişmeler, (2) bilgi patlaması 
ve bilginin yönetiminin zorluğu, (3) ürün eskimesi, (4) iş gücü yapısının 
değişmesi, ( 5) kişisel ve toplumsal sorunlara ilginin artış göstermesi, ( 6) 
işin giderek uluslar arası bir nitelik kazanması gibi nedenlerle ( Balcı 2000) 
sürekli eğitilmeleri kaçınılmaz olmaktadır. 

Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi söz konusu olduğunda konunun; 
hizmet öncesi , hizmet içi, ayrıca da olan ve olması gereken boyutları 
bulunmaktadır. Bu boyutları kısaca "olan" ve "olması gereken" boyutlarda 
ortaya koymak mümkündür. 

Bunlardan eğitim yöneticilerinin "nasıl yetiştirilmeleri gerektiği" 
boyutu konu edildiğinde literatürden aşağıdaki tespitlere ulaşmak 
mümkündür: 

Eğitim yöneticilerinin, düzey farkı  gözetilmeden bir dereceye kadar 
aynı görev ve sorumlulukları vardır; dolayısıyla da, aynı içerikle, ancak 
içeriği oluşturan boyutların farklı  ağırlığıyla yetiştirilmeleri- eğitilmeleri 
gereklidir ( Ogunu 1983, 88). 

Genelde eğitim yöneticilerinin, özelde de okul yöneticilerinin, 
yönetim görevlerine hazırlanma programları genelde performansa  dayalı, 
pratiği esas alan, sosyal bilimler, insan bilimleri ve davranış bilimleri 
kavram, ilke ve kuramlarına dayalı disiplinler arası bir nitelik arzetmelidir. 
Bu programlar adayların, pratikteki görevleri için yeterlik kazandırıcı ve 
eğitim lideri olarak yetişmelerine katkı getirici ve geniş ufuklu  olarak 
hazırlanmalarını sağlamalıdır. Bu çerçevede hazırlanan program 
modellerinin ortak gövde ya da boyutları şunlardan oluşmaktadır ( 
Sergiovanni ve diğerleri 1980): ( 1) Görev ve sorumluluk boyutu. Bu boyut 
eğitim yöneticilerinin görev tanımıyla belirlenen rol ve sorumluluklarından 
ibarettir. (2) Yönetim becerileri boyutu. Bu boyutun öğeleri, Katz'ın teknik, 
insan ve insan ilişkileri becerileri yanında problem çözme, liderlik gibi 
becerileri kapsamaktadır. (3) Yönetim süreçleri boyutu. Bu boyuttu 
oluşturan öğeler ise planlama, örgütleme, yöneltme ve kontrol gibi süreçleri 
içermektedir. ( 4) İnternlik ya da alan uygulaması. Sınıfta  öğrenilen kuramın 
pratikte uygulamaya konulmasını, kuram ile uygulama arasında bir denge 
kurulmasını sağlayan bir boyuttur. 
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Eğitim yöneticileri hazırlama programlarının içeriğini genel, özel ve 
uzmanlık olmak üzere üç boyutta toplayanlar da bulunmaktadır (Archilles 
1984): Genel boyutta adayların, sosyal bilimler, insan bilimleri ve davranış 
bilimlerinde çok yönlü yetişmeleriyle geniş ufuklu  olmaları hedeflen-
mektedir. Adayların "lider yönetici" olmaları; eğitim kurumunu bir kültür 
ve değer sistemi olarak görebilmeleri, böylesi bir içerik ve yetişmeyle 
mümkün olmaktadır. Özel boyutta adayların yönetim alanında, yönetimin 
kuram, kavram ve ilkeleri yanında yönetim teknolojisinde bilgi, anlayış, 
beceri ve tutum kazanmaları amaçlanmaktadır. Uzmanlık boyutunda ise 
adayların eğitim bilimlerinin birinde uzman olmaları amaçlanmaktdır. Bu 
içerik bazı bilim adamları arasında, mesleksel yetişme ve temel yönetim 
eğitimi olarak iki boyutta toplanmış buluınmaktadır. Bunlardan mesleksel 
yetişme yöneticiyi, bir eğitim lideri olarak çok yönlü, disiplinler arası insan 
bilimleri, sosyal bilimler ve davranış bilimlerinde yetişmeyi hedefle-
mektedir. Dolayısıyla mesleksel yetişme bir önceki modeldeki genel 
yetişmeye karşılık gelmektedir. Temel yönetim eğitimi içeriği ise bir önceki 
modelin özel boyutuna karşılık gelmekte ve adayların, yönetim teknolo-
jisiyle yönetim bilimlerinde yetiştirmesini amaçlamaktadır ( Balcı 1999). 

Öte yandan eğitim yöneticisi hazırlama program ve modelleri, 
okulların etkililiği ile okul yöneticilerinin yeterliği arasında bir ilişki 
görmektedir. Bu nedenle de okul yöneticilerinin eğitim lideri olarak geniş 
ufuklu  yetişmeleri gereği vurgulanmaktadır. Bu tür bir yetişmeyi sağlayan da 
"liberal eğitim" içeriğidir ( UCEA ?). Böylesi bir içeriğin adayların, esnek, 
çok yönlü, her türlü farklı  görüş ve bilgilere açık, analizci olarak 
yetişmelerine yardımcı olacağı vurgulanmaktadır. Görünen o ki "liberal 
eğitim" içeriği genel anlamda geniş olarak sosyal bilim - sosyal bilimler, 
davranış bilimleri ve insan bilimleri- içeriğiyle örtüşmektedir. 

Okul ve eğitim yöneticileri hazırlama programları, öğretim 
elemanları, pratisyenler, öğrenciler ve istihdam kurumları temsilcilerinin 
ortak katılımı ile görev tanımına ve adayların eğitim ihtiyaçlarına göre 
geliştirilmelidir. Hazırlama programlan, bir bütünlük içinde programın 
amaçları, içeriği, öğretim yaklaşımları ve program değerlendirmesi 
boyutlarını kapsamalıdır. 

Son gelişmelere göre Amerikan eğitim sisteminde eğitim 
yöneticilerinin yetiştirilmesi "eyalet kontrolünde, öğretmen olmayanlara 
kapalı, üniversiteye dayalı, krediye bağlı ve sertifika  temellidir". Amerika 
Birleşik Devletlerinde eğitim yöneticisi olmak için genelde; öğretmenlik 
sertifikasına  sahip olmak; eğitim yönetiminde yüksek lisans derecesini almış 
olmak; öğretmenlikte başarılı olmak, eğitim yönetimi sertifika  ya da 
programını bitirmiş olmak ve alan tecrübesine sahip olmak ölçütlerini 
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karşılamak gerekmektedir (Kimbrough and Burkett 1990, Pehlivan 
1996'daki alıntı). 

Amerika Birleşik Devletlerinde son zamanlarda hem gelecek 
vadeden yönetici adaylarının belirlenmesi- tesbit edilmesi hem de halen 
yöneticilik yapanların gelişmelerinin sağlanması amacıyla bazı eyaletlerde 
okul yöneticileri derneklerine bağlı değerleme merkezleri (assessment 
center, bazı eğitim sistemlerinde ise" hedeflenmiş  mesleksel gelişme süreci" 
programları devreye sokulmuş durumdadır ( Pehlivan 1996). 

Amerika Birleşik Devletlerinde eğitim yöneticilerini hazırlamada üç 
yol uygulanmaktadır : (1) Yönetici sertifikası  için hizmet öncesi hazırlama 
programı. (2) Bir yada daha fazla  görevde istihdam edilen öğretmen, 
danışman, bölüm başkanı vb. olarak istihdam edilmiş olma bir çok eyalette 
yöneticiliğin ön koşuludur. (3) hizmet içi eğitim programları. Bu tür 
programlar,değerleme merkezlerinde yetiştirme simulasyonları, potansiyel 
yönetici adayları ile halen yöneticilik yapıyor olanlara da bilgi ve 
becerilerini geliştirme ve genişletme imkanı sağlamaktadır ( Anderson 1989 
Pehlivan 1996'daki alıntı). 

Eğitim yönetimi hizmet öncesi programları, yüksek lisans düzeyinde 
tamamlattırılmaktadır. Bu programlar, fakülteyle  istihdam kurumunun 
işbirliğiyle; kuram- uygulama ilişki ve dengesini sağlar nitelikte 
düzenlenmektedir. Bu programlarda kurumdan kuruma değişme gösterebil-
mekle beraber şu ortak konular yer almaktadır: Eğitim programının 
temelleri, eğitim yönetimi ve teftişi,  okul hukuku, okul finansmanı,  okul 
fiziki  kaynaklarının yönetimi, okul- toplum ilişkileri ve uygulama. Bu 
programlarda eğitim liderliği ile yönetime ağırlık verilmektedir. 

Hizmet içi yetiştirme, atölye çalışmaları, internlik, çıraklık ve 
antrenörlük yoluyla yapılmaktadır. Bu programlarda kişisel mesleksel 
gelişme, okul geliştirme, meslektaş destek grubu oluşturma ve sürekli 
gelişmeye ağırlık verilmektedir. 

Okul yöneticileri dernekleri yönetici yetiştirme programlarına 
giderek daha çok katılım göstermektedirler. Yöneticilik forumu  oluşturma, 
dergi çıkartma, üniversite ve benzeri kurumlarla bağlantı sağlama, 
değerleme merkezi kurup işlerlik kazandırma, bu tür derneklerin genel 
uğraşı alanına girmektedir. 

İngiltere'de özellikle de "etkili okul", "okul geliştirme" hareketle-
riyle 1980'li yıllar, eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi ihtiyacının fazlasıyla 
duyulduğu yıllar olmuştur (Jones 1987 Çınkır 1999'daki alıntı). 

İngiltere'de hizmet içi yetiştirme ile "sürekli mesleksel gelişme" 
birbirlerini yerine kullanılır olmuştur. Gene de sürekli mesleksel gelişme, 
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eğitim ve yetiştirmeye göre bireyleri daha güdüleyici, kendilerini daha çok 
düşünmelerine imkan sağlayan, daha bütüncül, tüm durumu esas alan, uzun 
dönemli bir eğitim etkinliğidir. Eğitim ve sürekli gelişmenin ortak yanı ise 
her ikisinin de başlangıç yetişmesini tamamlamış adayların öğrenmesine 
katkıda bulunmak üzere düzenlenmiş olmalarıdır. İngiltere'de sürekli 
mesleksel gelişme, hizmet içi yetiştirmeye tercih edilmiştir. Sürekli 
mesleksel gelişme yönetici hazırlamayı, program geliştirme bütünlüğü içinde 
programın amaçları, içeriği, öğretim strateji ve araçları, değerlendirme 
boyutları bütünlüğü içinde görmektedir. Sürekli mesleksel gelişme, okulun 
stratejik yönetim ve felsefesine  dayanmak durumundadır. 

Sürekli mesleksel gelişme programları zaman olarak üç kategoride 
düzenlenmektedir (Çınkır 1999): (1) Uzun dönemli etkinlikler, okul 
geliştirme planını izleme gibi bir ila üç yıl arasında sürmekte; lisans, yüksek 
lisans, iş rotasyonu, okula dayalı program gibi etkinlikleri kapsamaktadır. (2) 
Kısa dönemli etkinlikler iki ila 20 gün arasında gerçekleştirilmektedir. Kısa 
üniversite kurs yada seminerleri bunlar arasındadır. (3) Düzensiz kurslar, bir 
günlük etkinlikler olup konferans  izleme, özel çalışma günü gibi etkinlikleri 
kapsamaktadır. 

Sürekli mesleksel gelişme programının içeriği, okul yöneticisinin iş 
tanımında yer alan rol ve sorumluluklardan oluşmakta; bireyin ihtiyaçları ile 
okulun ihtiyaçlarına dayanmaktadır. Program içeriği, yönetim kuramı ve 
pratik yönetim becerilerine dayalı modüllerden oluşmaktadır. 

İngiltere'de örnek okul yöneticisi yetiştirme programları arasında 
"Okul Yöneticileri Liderlik ve İşletmecilik Programı, ulusal nitelikte bir 
yetiştirme programıdır. Program yeni atananlarda liderlik, yönetim becerileri 
ve etkinliklerini geliştirmeyi hedeflemektedir.  Program okul yöneticisinin 
rolünü, etkili okulun özelikleri boyutlarında sınıflandırmıştır.  Program, 
modüler program anlayışına dayalıdır. Diğer taraftan  " Okul Yöneticileri 
İçin Ulusal- Mesleksel Yetiştirme" Programı ise, okul yöneticilerinin 
mesleksel gelişmelerini sağlamayı hedeflemektedir.  Program, okulu 
başarıyla yönetebilmek için gerekli bilgi, beceri ve yetenekler, kazandırma 
amacındadır. Bir önceki programa göre daha resmi ve daha yapılaştırılmış 
durumdadır. Programın etkili şekilde yönetilebilmesi için 11 adet okul 
yöneticileri ulusal mesleksel nitelikler değerleme merkezleri ve 12 adet 
ulusal mesleksel nitelikler yetiştirme ve geliştirme merkezi kurulmuştur. 
Program, 120 saat okula dayalı proje çalışmalarını ve 60 saat yüz yüze 
ilişki çalışmaları yapılmasını zorunlu görmektedir (Çınkır 1999). 
İngiltere'deki değerleme merkezlerinin bir örneği olarak Londra Değerleme 
Merkezinin ilk uygulanmaları; ilkin 1997'de sonra da 1998'de değerlen-
dirilmiştir. İlk değerlendirmede toplam 300 adayın, ikinci değerlendirme ise 
112 adayın görüşlerine başvurulmuştur. Bulgulara göre adayların % 
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90'nından fazlası,  ihtiyaç değerleme süreçleri konusunda istekli 
bulunmuştur. Adaylar, özellikle de kişisel mülakat, kendini değerlendirme 
eksersizi, gözlenmiş grup tartışmasını ve psikommetrik testi değerli 
bulmuşlardır. Öte yandan adaylara göre eylem planlama süreci, gelişmeye 
ihtiyaç duymaktadır ( Patricia 1998). 

Önemli bir boyut olarak Türkiye'de eğitim yöneticilerinin "nasıl 
yetiştirildiği" konu edildiğinde aşağıdaki resmi görmek mümkündür: 

Türkiye'de eğitim yöneticilerinin yönetim görevleri için 
yetiştirilmeleriyle ilgili halen geçerli olan 30 Nisan 1999 tarih ve 23681 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan atama yönetmeliği, bu Yönetmeliğin 
kapsamadığı okul yöneticilerinin atanmasıyla ilgili Kasım 1998 tarih ve 
2494 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan Atama yönetmeliği, ayrıca da 
55. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanan 
genelge ile bu genelgenin atıfta  bulunduğu 7. 06. 1993 tarih ve 21600 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan atama yönetmeliği bulunmaktadır. 

Bu mevzuatın incelenmesinden Türk Milli Eğitim Sisteminde 
eğitim yöneticilerinin görevlerine hazırlanmaları ile aşağıdaki tespitlere 
ulaşmak mümkündür: 

Elli beşinci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti döneminden başlayarak 
eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesiyle ilgili önemli gelişmeler tespit 
edilmiştir: Elli Beşinci Hükümetin Milli Eğitim Bakanlığı, önce o güne 
kadar söz konusu olmayan Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve 
Planlaması Bölümüyle eğitim fakültelerinin  eğitim yönetimi , planlaması, 
teftişi  ve ekonomisi anabilim dalları lisans mezunlarına öğretmenlik hizmeti 
ölçütünü karşılamaları durumunda, okul yöneticiliklerine atanmak için 
gerekli olan seçme sınavına gerek olmadan hizmet içi eğitime girme hakkı 
tanınması, halen görev başında olan okul yöneticilerini bir üst göreve 
atanmaları için eğitim yönetiminde yüksek lisans yapmaları gibi bazı olumlu 
ölçütler koymuş; ancak arkasından baskılara dayanamayarak adeta geri adım 
atmak durumunda kalmıştır. Son yönetmeliklerle okul yöneticileri dışındaki 
eğitim yöneticilerinin kariyer basamaklarının çizilmesi, okul yöneticilerinin 
hizmet içinde hem atama öncesi hem de mesleklerinde yükseltilme öncesi 
yetiştirilmeleri gibi bazı olumlu gelişmeler olmakla beraber, Ülkemizin 
eğitim Bilimleri Fakültesiyle eğitim fakültelerinin  ilgili bölümlerinde 
yetiştirilen eğitim yönetimi lisans mezunlarının yani hizmet öncesi 
yetişmenin yok sayıldığı görülmektedir. 

Açıkça belirtilmese de 2494 Tebliğler Dergisi sayılı Yönetmelik 
okul yöneticilerinin, 23681 Resmi Gazete sayılı Yönetmelik ise okul 
yöneticileri dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı yöneticilerinin 
atanma ve yer değiştirme ve değerlendirilmeleriyle ilgilidir. 
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Türk Milli Eğitim Sisteminde eğitim yöneticiliklerine eğitim 
yönetimi alanında lisans düzeyinde hizmet öncesi hazırlayan ve 30 yılı aşkın 
bir geçmişi olan program ve uygulamalar, son yönetmeliklerde adeta yok 
sayılmış, görmezlikten gelinmiştir. Eğitim yönetimi alanında bırakınız lisans 
düzeyini, lisans üstü düzeyde bile derece almak bir anlam taşımamakta; 
sadece eğitim yöneticiliği seçme sınavından muaf  olmayı 
sağlayabilmektedir. Öte yandan Türk Milli Eğitim Sisteminde eğitim 
yönetimi görevlerine atanma ve yükseltilme için hizmet içi eğitim zorunlu 
görülmektedir. Ancak 120 saat gibi bir süreyi kapsayan hizmet içi eğitim 
programlarının, yoğun bir şekilde bir ay gibi bir sürede verilmesi ve 
adayların eğitim ihtiyaçlarına çok fazla  hitap etmemesi, yararlılıklarını 
tartışılır haline getirmektedir. 

Eğitim yönetimi görevlerine atanmanın gereği olan hizmet içi eğitim 
programlarına katılma hakkı sağlayan seçme sınavı içeriği incelendiğinde 
yönetim göreviyle, yönetimde başarılı olmayla doğrudan ilgili olmayan 
konuların fazla  ağırlığı olduğu gözlenmektedir. 

Eğitim ve öğretim sınıfında  adaylığı kalkmış lisans mezunu herkes 
okul yöneticiliğine atanabilir. Demek oluyor ki 789 sayılı Maarif  Teşkilatına 
Dair Kanunu'un 12. maddesinde öngörülen, "maarifte  asıl olan 
muallimliktir" anlayışı hala devam etmektedir. Eğitim yöneticiliği hala 
öğretmenliğin temel bir işlevi olarak görülmekte, öğretmenlikten ayrı bir 
meslek olarak görülmemektedir. 

Eğitim yöneticiliği için lisans düzeyinde eğitim yönetimi, kamu 
yönetimi ve diğer alanlar sırası içinde mezun olmak, KPSD'de başarılı 
olmak, yönetim alanında en az 120 saat kurs görmüş olmak gibi tercih 
nedenleri bulunmaktadır. Esasen bunlardan eğitim yönetimi alanında lisans 
düzeyinde öğrenim görmüş olmak, 120 saat gibi bir sürelik yönetim kursu 
almış olmak koşulları tercih nedeni olmak yerine özel ölçütler arasında yer 
almalıdır. 

Dördüncü ve daha üstü yönetim görevlerine atanmak için Devlet 
memuru olup son üç yılını Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatında geçirmiş 
olmak gerekmektedir. Demek oluyor ki bırakınız öğretmenleri, her hangi bir 
alanda lisans mezunu olup adaylığı kalkmış Dev memurları eğitim yönetimi 
görevlerine atanabilirler. 

Bir alt basamakta üç yıl çalışmış olmak, başarılı bulunması halinde 
bir üst basamağa atanabilmek için yeterlidir. Bu anlayış, alt basamakla üst 
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yönetim görevinin aynı olduğu gibi bir var sayımı kabullenmeyi 
gerektirmektedir ve bilim ve mantık ölçülerine uymamaktadır. 

Bazı yönetim görevleri için bilgisayar bilme ve KPDS'de başarılı 
olmak, özel ölçütler arasında yer almaktadır. Bu ölçütlerin yönetimde 
başarıyla doğrudan ilişkileri tartışılır olduğundan, tercih nedenleri arasında 
yer almaları daha makul görülmektedir. 

Bu araştırmada Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 
Eğitim Yönetimi ve Planlaması Anabilim Dalı tezli ve tezsiz yüksek lisans 
programlarına devam edip halen eğitim yöneticiliği yapan lisanüstü 
öğrenciler ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetici yetiştirme 
programlarını tamamlayıp A, B, ya da C tipi okullardan birinin yöneticiliğini 
yapan okul müdürlerinin Türkiye'de eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi 
sürecinin değişik boyutlarına (seçilme süreci, yöneticilik öncesi ve 
sonrasında eğitim yöneticiliği ders- kurs ya da programlarını izleme, 
programların içeriği, öğretim strateji ve yöntemleri, eğitim ortamı ve 
değerlendirme vb.) ilişkin görüşleri ile bu boyutların nasıl olması 
gerektiğine ilişkin görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu iki 
grubun görüşleri, bu boyutlarda karşılaştırılmaya çalışılmıştır. 

Yöntem 

Araştırma Deseni 

Araştırmada nitel bir araştırma deseni uygulanmıştır. Araştırma 
grubunun- kaynak kişilerin, Türkiye'de eğitim yöneticilerinin 
yetiştirilmesinin, olanla olması gereken boyutlarındaki görüşleri, yapısız-
derinlemesine bir görüşme-mülakat formatında  teybe kaydedilmiştir. 

Araştırma Grubu 
Araştırmada, eğitim yöneticilerini yetiştirilmeleri ile ilgili 

görüşlerine baş vurulan; Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 
Eğitim Yönetimi ve Planlaması tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına 
devam edip geçmişte okul müdürlüğü yapmış ya da halen okul müdürlüğü 
yapan lisanüstü öğrenciler ile ( kişi) MEB yönetici yetiştirme 
programlarını tamamlayıp A, B ya da C tipi bir okulun müdürlüğünü yapan 
okul müdürleri (9 kişi) araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. 
Araştırmaya katılanların ( bundan sonra katılımcılar olarak anılacaklar) 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın amaçlarını gerçekleştirmek üzere araştırma grubunun 
görüşlerini saptamak için yapılanmamış( derinlemesine) bir görüşme 
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formu  geliştirilmiştir. Formun geliştirilmesinde bazı uzmanların görüşlerine 
baş vurulmuştur. Görüşme formunun  ilk altı sorusu, kaynak kişileri 
tanımaya dönük sorulardır. Kalan 11 soru ise, açık uçlu- yapılandırılmamış 
sorulardır. Bu sorularla araştırma grubunun, Türkiye'de eğitim yöneticile-
rinin yetiştirilmesi sürecinin çeşitli boyutlarına (seçilme süreci, yönetici 
olma öncesinde yönetim programına devam etme, yönetici atandıktan sonra 
eğitim programına katılma, programların içeriği, konuların işlenmesi ile 
ilgili öğretim strateji ve yöntemleri, değerlendirme vb.) ilişkin görüşleri, 
olan ve olması gereken boyutlarda saptanmaya çalışılmıştır. 

Veri Analizi 

Teyp kasetlerinden transcriber yardımıyla yazıya aktarılan 
(çözümlenen) veriler, soruların seçeneklerine göre önce kategorize edilmiş, 
sonra da frekansları  çıkarılmış, grafikleri  çizilmiştir. 

Bulgular  ve Yorum 

SORU 9 a: Okul müdürü olmadan önce eğitim yönetimi ile ilgili 
ders-kurs aldınız ya da bir programa katıldınız mı? 

Bu soruya sekiz kişi "evet" derken dört kişi "hayır" cevabını 
vermiştir ( Şekil 1). "Evet" diyenler MEB tarafından  düzenlenen yönetici 
adaylarının yetiştirilmesi programını, şube müdürlüğü kursunu ve Eğitim 
Yönetimi ve Planlaması (EYP) lisans mezunu olmayı ve Bakanlıkça 
düzenlenen kısa süreli eğitim seminerlerini vurgulamışlardır. 

Türkiye'del999 yılına kadar okul müdürü olmak için herhangi bir 
eğitime katılmak ve bitirmek 

zorunlu değildi. Kısa süreli hizmetiçi eğitim kurslarına katılmak ise, 
isteğe bağlıydı. Şekil l'i bu durumun yansıması olarak görebiliriz. 

Yönetim kursuna 
katılmadım 

Yönetim kursuna 
katıldım 

Şekil  1: Müdürlük  öncesi yönetim kursuna katılıp  katılmama  durumu 
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SORU 9 b: Okul müdürü olduktan sonra eğitim yönetimi ile ilgili 
ders-kurs aldınız ya da bir programa katıldınız mı? 

Katılımcıların büyük çoğunluğu bu soruya (10 kişi) "hayır" cevabını 
vermiştir ( Şekil 2 ). Bu bulgu, bir genelleme olanağı vermese de okul 
müdürlerimizin meslekteki değişme ve gelişmeleri ne denli izledikleri, 
kendilerini ne denli yetiştirdiklerinin (!) bir göstergesi olması bakımından 
anlamlıdır. 

Katılımcılar, "ne tür ders-kurs almak istiyorsunuz?"sorusuna, 
özellikle çağdaş yönetim teknikleri, TKY/ İKY, liderlik, mevzuat bilgisi ile 
uygulamada karşılaştıklara sorunlara yönelik dersler almak istedikleri 
yanıtını vermişlerdir. Bu bulgu ilginç olarak yorumlanabilir. Çünkü 
katılımcılar, alandaki değişme ve gelişmeleri izlemede yavaş kalırken almak 
istedikleri ders ya da kurs bakımından oldukça güncel ve çağdaş konuları 
gündeme getirmişlerdir. 

Yönetim 

Şekil  1: Müdürlük  sonrası yönetim kursuna katılıp  katılmama  durumu 

Yönetim eğitimi kurslarının sistematik olması kadar süreklilik 
göstermesi de önemlidir. Özelikle eğitim sistemi ile ilgili değişiklikleri 
yakından izlemek, yönetimle ilgili bilgi ve becerileri kazanmak için bu tür 
kursların, gerek Bakanlık gerekse yerel eğitim otoriteleri tarafından  sürekli 
düzenlenmesi önemli olacaktır. Bu konuda bir boyut da kurs ya da dersin 
süresidir. Okul müdürlerinin faal  iş -yöneticilik yaşamları ile İlköğretim 
okulu müdürlerinin birçoğunun ders verme yükümlülükleri, onları 
okullarından uzun süreli uzak kalmalarına olanak vermemektedir. Bu yüzden 
okul müdürlerinin kendi eğitim bölgelerinde kısa süreli seminer, konferans 
vb etkinliklere katılımları desteklenmeli ve bu tür etkinliklere katılım için 
mutlaka bir bütçe ayrılmalıdır. 

SORU 10a: Aldığınız kurs,ders ya da programlar bireysel 
ihtiyacınızla ne kadar örtüşüyordu? 

Katılımcıların tamamı, katıldıkları kurs, ders ya da programların 
bireysel ihtiyaçlarını kısmen karşıladığını belirtmişlerdir. Katılımcılar,kurs, 
ders ya da programlar sonrasında özellikle yönetim bilgi ve becerilerinin 
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arttığını, ufuklarınının  genişlediğini/açıldığını dolayısıyla bu konulardaki 
eksikliklerini giderdiklerini belirmişlerdir. Katılımcılar, ayrıca TKY, 
yönetim bilimi ve örgüt kültürü gibi konulardaki eksikliklerini giderdiklerini, 
bilimsel yayınları daha kolay takip edebildiklerini belirtmişlerdir. EYP 
mezunları Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümünde lisans eğitimi almış 
olmanın önemini vurgulamışlardır. Katılımcıların kurs, ders ya da 
programlara ilişkin temel eleştirileri arasında, geniş bir içeriğin çok kısa bir 
sürede verilmesi ve içeriğin akademik/teorik ağırlıklım olması gelmektedir. 
Adaylardan birisi (SK), şu görüşleri belirtmiştir. 

Okulda  müdürlüğe  başladığımda  kendi  kendime  " bir 
öğretim  lideri  olacağım"  dedim.  Fakat  okulda  yaşadıklarım, 
fakültede  verilenlerden  çok farklıydı.  Herşeyden  önce 
parasal  konularda,  kaynak bulmada  sıkıntı  çektim..  Okula 
bir işletme  gözüyle  bakılması  gerektiğini  anladım. 
Finansman  konusunda  bir kurs verilmsinin  gereğini 
duydum.  Mevzuatta  da  sıkıntı  çektiğim  oldu. 

Aynı katılımcı Eğitim Yönetimi ve Teftişi  alanında Yüksek 
Lisans yapmış ve doktora programına devam ediyor olmasının 
kendisine çok büyük yarar sağladığını, şöyle belirtmiştir 

OkuI  müdürlüğü  görevine başladıktan  sonra okulumuzda 
Toplam  Kalite  Yönetmini  uygulamamız,  bu doğrultuda  okul 
kültürü  oluşturmamız  konusunda  MEB'ten  bize yazılar 
geliyordu.  Bıı konuları  yüksek lisans  ve doktora 
programlarında  aldığını  için bireysel  olarak  bir sıkıntı 
yaşamadım.Beıı  şanslıydım.  Diğer  arkadaşlar  bu konuda 
sıkıntı  çekiyordu. 

Diğer bir katılımcı konuya ilginç olarak yaklaşmakta 
aşağıdaki düşüncelerini bizimle paylaşmaktadır. 

Bu kurslara  (Yönetici  adaylarının  eğitimi)gitmeden  önce 
yöneticiliği  bir kuyu gibi  görüyor yöneticiliğin  de  nasıl 
olması gerektiğini  bilmiyordum.  Bu program benim için 
yararlı  oldu;  ufkumu  aştı; uzağı görebilmemi  sağladı. 
Biitim  yöneticilerin,  hatta  tüm milli  eğitim  personelinin  bu 
kurslardan  geçmesi gerektiğini  düşünüyorum.  Eski  yöneti-
cilerin  (okul  müdürlerinin)  de  uzağı görebilmeleri  için bu 
kurslardan  geçmesi gerekiyor.  Mevcut  yöneticilerin  büyük 
bir kısmı otokratik  yöneticidir.  Bunların  beyinlerinin 
değişmesi  gerekiyor. 
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Program içeriğinin hazırlanması aşamasında; kursiyerlerin eğitim 
gereksinimlerinin saptanmamış olması ve yüklü bir içeriğin 120 saat gibi 
kısa bir sürede verilmeye çalışılması, programın etkililiğini düşürebilmek-
tedir. Ayrıca kursun hemen arkasından değerlendirme sınavının yapılması, 
program süresince adayların kaygılarını artırmış ve öğrenme düzeylerini de 
engellemiş olabilir. 

SORU 10b: Okulunuzun ihtiyaçları ile ne kadar örtüşüyordu? 
Bir eğitim kursu düzenlenirken eğitim ihtiyaçlarının üç boyutlu 

olarak ele alınması gerekmektedir. Bunlar sırasıyla, bireyin ihtiyacı, 
kurumun ihtiyacı-toplumun ihtiyacı şeklindedir. HİE programları 
hazırlanırken bu özelliklere dikkat etmek programın amacına ulaşmasında 
etkili olacaktır. 

Şekil  3: Katıldıkları  programın okulun  ihtiyaçları  He  örtüşiip  örtüşmeme durumu 

Şekilde 3'te de görüldüğü gibi, katılımcıların büyük bir çoğunluğu, 
katıldıkları programların okullarının ihtiyaçları ile örtüşmediğini belirtmiştir. 
Bunun nedeni olarak kurumsal eğitim ihtiyaçlarının saptanmamasını, 
katıldıkları programın uygulamadan uzak olmasını, konuların kuramsal 
olmasını göstermişlerdir. Bununla birlikte kaynak kişiler, yenileşme ve 
değişme, TKY, stres ve yönetim bilimi ile ilgili konuların yararlı 
bulduklarını ifade  etmişlerdir. Katılımcılardan biri ( CÇ) bu konuda: 

... Yüksek  lisan  programında  aldığım  okul  yönetimi 
ile  ilgili  derslerden  okul  müdürlüğüm  sırasında  oldukça 
fayda  sağladım.  Ancak yüksek lisans  dersleri,  okulda 
uygulanamayacak  kadar  kuramsaldı.  Kuramsal  bilgilerin 
işte  yararlılığı,u  kişilere  bağlı.  Bir yönetici,kuramsal 
bilgileri  pratiğe  dönüştürdüğü  oranda  mesleğinde  başarılı 
olmaktadır. 

Bulgulara göre programın yeni, birey ve kurumun 
gereksinimlerinin belirlenmemiş olması, programların örgütsel ihtiyaçlarla 
örtüşmemesine neden olmaktadır. 

Evet 

Ha 

Kısmen 
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SORU 11: Başlıca öğretim yöntemleri nelerdi? 

Katılımcılara göre, kurs-ders ya da programlarda eğiticiler oldukça 
değişik öğretim yöntemlerini kullanmakla birlikte şekil 4'te açıkça 
görüldüğü gibi çoğunlukla düz anlatım (sunu) ve soru-cevap yönteminin 
tercih etmektedirler. Katılımcılara göre kurs ders ya da programlarda 
eğiticilerin bu yöntemleri kullanma düzeyleri, onların yeterli araç-gereç ve 
zamana sahip olması, grup büyüklüğünün uygun olması ve gerçek yaşamdan 
olayların ele alınması ve işlenmesine bağlı olmaktadır. 

Beyin 
Ödevler^ fırtınası 

-Tartışma 

Sunu i 

Rol oynama 
Soru-cevap 

Şekil  4. Kullanılan  başlıca öğretim  yöntemleri 

Türkiye'de yönetici yetiştirme programlarında lisans üstü eğitimde 
bu tür olanaklar kısmen mevcut iken hizmet içi eğitim kursları için aynı şeyi 
söylemek mümkün değildir. Oysa yönetim uygulamalarının biricikliği ( 
unique), yetişkin psikolojisi gereği yönetici eğitiminde özellikle de eğitici ve 
katılımcıların birbirlerinin etkileşimine olanak verecek, birden çok duyguya 
hitap eden öğretim yöntemlerinin kullanılması, çoklu eğitim araçlarının ( 
multi media) uygulanması daha yararlı olacaktır. 

SORU 12 a: Eğitim ortamına ilişkin karşılaşılan sorunlar 
nelerdir? 

Eğitimin verildiği yer ve ortam, programın başarısı üzerinde önemli 
rol oynamaktadır. Katılımcıların yarısı (6 kişi) eğitim ortamlarını yeterli 
bulurken, iki kişi aksi görüş bildirmiştir. Yeterli bulanlar, üniversitelerin 
kütüphanelerinden yararlanmayı, bilgisayar kullanma olanağım ve bazı 
sosyal olanaklardan faydalanmayı  büyük bir avantaj olarak görmektedirler. 
Yetersiz görenler ise, özellikle MEB'in (Yalova HİE tesisleri gibi) fiziksel 
ortamının yetersiz olduğunu (eğitim araç ve gereçlerinden yoksunluk, sık 
sık elektriklerin kesilmesi, binaların soğuk ve oturakların rahat olmaması 
gibi) belirtmişlerdir. 
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Eğitim ortamlarının düzenlenmesinde donanım kadar katılımcıların 
barınma, yeme-içme gibi sorunlarının da dikkate alınması gereklidir. Diğer 
önemli bir konu da eğitim yerlerinin seçimidir. Bu tür programlar için 
merkezi yerlerin seçilmesi önemlidir. MEB'in son yıllarda programlarının 
sıklıkla uygulandığı Yalova Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü, merkezi yer olma 
özelliğinden çok uzak görünmektedir.Üç haftalık  bir eğitim için Türkiye'nin 
her köşesinden buraya kursiyer gelmektedir. Yakın çevredekiler hafta 
sonlarını aileleri ile geçirme olanağını bulurken, uzak bölgelerden gelenlerin 
böyle bir şansı bulunmamaktadır. 

SORU 12 b: Katıldığınız yönetici yetiştirme programlarında 
içeriğe ilişkin ne tür sorunlarla karşılaştınız? 

Düzenlenecek eğitim programının içeriği, katılımcıların 
gereksinimlerini karşılayacak bilgi ve becerileri kapsamalıdır. 

Katılımcılar, hem fakültelerin  yüksek lisan yönetici yetiştirme 
programının hem de MEB'in yönetici adaylarının eğitimi programlarının 
içeriklerini teorik, uygulamadan uzak ve kopuk bulmaktadırlar. Ayrıca 
konuların,zaman sıkışıklığı yüzünden yüzeysel işlendiğini belirtmektedirler. 
Katılımcılar, yönetici adaylarının eğitimi programında özellikle mevzuat 
konularının eksik kaldığını vurgulamaktadırlar. Katılımcılar içerik 
hazırlanırken kendilerinin de görüşlerinin alınmasının yararlı olacağını 
söylemektedirler. 

SORU 12 e: Programın işlevselliğine ilişkin ne tür sorunlarla 
karşılaştınız? 

Programın işlevsel olup olmadığı, daha ziyade da izleme 
değerlendirilmesi yapılması ile kararlaştırılabilir. Ancak bu soruda olduğu 
gibi ile katılımcıların görüşlerine göre de programların işlevselliği 
saptanabilir. 

Katılımcıların büyük bir çoğunluğu, programlarda işlerine yarayacak 
bilgileri edindiklerini, olanları değil, olması gerekenleri öğrendiklerini, bu 
yönleriyle programın işlevsel olduğunu söylemektedirler. Kısmen işlevsel 
diyenler ise başlangıç bilgilerini edindiklerini ve programların işlevsel-
liğinin kendilerine bağlı olduğunu ifade  etmektedirler. Katılımcılar, kısa 
olmaları, yüklü bir içeriğin kısa bir sürede yoğun olarak verilmesi, zamanın 
ve fiziksel  koşullarının kısıtlı olması, üniversite- MEB ve okulların bir 
birinden kopuk olması ve teori ile uygulamanın birlikte yapılmaması gibi 
nedenlerden dolayı programların işlevsel olmadığını belirtmektedirler. 
Katılımcılardan biri (SK) bunu aşağıdaki şekilde özetlemektedir: 
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Teori  ile  uygulama  baş başa gitmiyor.  Üniversiteler 
Bakanlık'tan  , Bakanlık  da  okullardan  kopuk. Hiçbir 
zaman "uygulama  şöyledir"  denmiyor.  Karara  katılım 
konusunda  sıkıntı  var. 
Programların işlevselliğini vurgulayan bir katılımcı (FD) da 

aynı soruyla ilgili olarak görüşlerini şöyle ifade  etmektedir: 

Programların  (YL)  yararlılığına  son derece  inanıyorum. 
Her  giin  farklı  birisi  olarak  okula  gittiğimi  düşünüyorum. 
Sorunlara  yaklaşmak,  problemleri  çözmek konularında 
faydalı  olduğumu  düşünüyorum.  Tüm  yöneticilerin  bu 
eğitimden  geçmesi gerektiğine  inanıyorum. 

Bunların tersine diğer bir katılımcı (YB) ise programın 
işlevselliğine ilişkin görüşlerini şöyle ifade  etmektedir (MEB Hizmetiçi 
eğitim kursları için): 

Belli  bir zamana sıkıştırılmış  bir program idi.  Bunu ne 
kadar  işlevsel  yapabilirsin?  O süre içerisinde  görülmesi 
gereken bir çok ders.  Derslerin  bir an önce bitirilmesi 
gerekiyordu.  Gelen  görevliler  (eğiticiler)  ' efendim  ben iki 
günlüğüne  geldim,  bu iki  gün içinde  konumu bitirip 
Aksaray'a  gideceğim'  diyerek  koşuşturuyordu.  Sonuç 
olarak  bu programların  çok işlevsel  olması beklenemezdi,, 
çünkü zaman ve fiziki  koşullar  kısıtlı  idi. 

SORU 13 a: Okul Yöneticiliğine bakış açınızda ne tür bir 
değişim oldu? 

Bu soruya katılımcıların tamamı, okul yöneticiliğine bakış açılarında 
bir değişim olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir ( Şekil 5). 

Çağdaş 

katıyorum 

Şekil  5. Okul  yöneticiliğine  bakış açılarında  değişmeler 

Katılımcılar, bu zamana kadar klasik okul yöneticilerini ve onların 
uygulamalarını kendilerine model almışken programlara katılım sonrasında 
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çağdaş, ileriyi görebilen bir yönetici olduklarını (7 kişi) ), okulda aldıkları 
kararlara öğretmenleri kattıklarını (5 kişi), insan ilişkilerine daha fazla  önem 
vermeye başladıklarını (5 kişi) daha da önemlisi demokratik bir yönetim 
sergilemeye başladıklarını belirtmişlerdir.Bir katılımcının (AB), bu 
konudaki görüşleri şöyledir: 

İnsan  ilişkilerinde  farklı  tavırlar  sergilemeye  başladık. 
Bugüne kadar  gördüğümüz  müdürlerden  farklı  bir yönetim 
tarzı  sergiliyoruz.  Birlikte  iş yapabilme  özelliklerini 
okulumuzda  artırmaya  çalışıyoruz•  Müdür  yardımcıları-
mızla,  öğretmenlerimizle,  hizmetlilerimizle  bu yönde daha 
farklı  uygulamalarımız  oluyor. 

Bir genelleme olanağı vermese de bu bulguları anlamlı bulmamak 
mümkün değil. İstenen doz ve düzeyde olmasa da Milli Eğitimde yönetim 
anlayışında değişme gözlemek insanı ümitlendiriyor. 

SORU 13 b: Günlük uygulamalarda ne tür değişmeler oldu? 

Katılımcıların tamamı, aldıkları eğitimin, günlük uygulamalarda 
değişmelere neden olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir ( Şekil 6 ). 

Klasik yönetimi Bilgi birikimimiz Herkesi uygulamalara Yapıyı yeniden Kendime güvenim 
ettik terk arttı katıyoruz kurdum altı 

Görüşler 

Şekilö:  Aldıktan  eğilimin  günlük  uygulamada  değişmelere  etkisi 

Yukarıda şekil'de görüldüğü gibi katılımcılar, bilgi birikimlerinin 
arttığını (4 kişi), klasik yönetici tipinden vazgeçtiklerini (5 kişi), herkesi 
bütün uygulamalara kattıklarını (4 kişi), okuldaki yapıyı yeniden 
kurduklarını (3 kişi), kendilerine güvenin geldiğini (3 kişi) belirtmişlerdir. 

Bir katılımcı (HK), günlük uygulamalardaki değişikliği şöyle 
açıklamaktadır: 

Günlük  uygulamalarda  yapıyı yeniden  kurdum.  Örneğin, 
yetkilerin,  aktarılmasında  idareci,  yardımcıları  ve diğer 
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personelle  olan ilişkilerde,  örgütü  tamamıyla  yeniden 
yapılandırdım.  Buna karşı çıkanlar  oldu.  Bunları  bildiğim 
için, olduğunca  şeffaf  olmaya çalıştım.  Kararlı  olmaya 
çalıştım.  Bu kişilerin  daha sonradan  haklılığımızı 
göreceklerini  bildiğimden  tepkilerini  normal  karşıladım. 
Şimdilerde  ise okuldakilerin  tamamıyla  desteğini  almış 
durumdayım.. 

Söylenenlerin uygulamada ne kadar geçerli olduğu, örneğin 
müdürlerin herkesi bütün uygulamalara ne derece kattıkları, okuldaki diğer 
personele sorarak ya da müdürü gözlemleyerek daha sağlıklı öğrenilebilirse 
de bu türden görüşler insanı mutlu ediyor. 

SORU 13 c: Tutum ve davranışlarınızda ne tür değişmeler oldu? 

Katılımcılar bu soruya verdikleri cevapta; özellikle de sergiledikleri 
yönetim tipinde değişmeler olduğunu vurgulamış; klasik yönetim tipini 
bıraktıklarını, demokratik-katılımcı ve durumsal önderlik sergilemeye 
başladıklarını ifade  etmişlerdir. Katılımcılar ayrıca okulda insan ilişkilerine 
ve okul-çevre işbirliğine daha fazla  olumlu yaklaştıklarını ve okulun ve 
öğrencilerin başarısı için çalıştıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların bu 
sözleri abartılı gibi görünse de bu kavramların farkında  olmaları bile 
programların faydaları  bakımından anlamlıdır. 

Katılımcılardan biri (FD), samimi bir şekilde tutum ve 
davıanışlarındaki değişikliği şöyle belirtmektedir: 

Eski yönetici  anlayışı  'asarım, keserim'  şeklindeydi.  İlk 
yöneticilik  hayatımda  biraz iyimserdim.  Ben eski yönetici 
tipi  olmayacağım  şeklinde  başlamıştım.  Ama sonradan  eski 
yönetici  davranışları  göstermeye  başladım.  Bu programdan 
sonra (YL)  ise özellikle  de  insanlara  karşı tutum  ve 
davranışlarım  değişti. 

SORU 14: Program sonunda izleme değerlendirmesi yapıldı mı? 

Görüşme yapılanların tamamı bu soruya "hayır" cevabını vermiştir. 
Programların süre ve tipine bakılmaksızın program sürecinde öğretilmeye 
çalışılan bilgilerin ne kadarının katılımcılar tarafından  öğrenildiğini ve 
uygulamada kullanıldığını bilmek, bu tür programların geliştirilmesi ve 
ileride düzenlenecek programlar açısından son derece önemlidir. Hem 
akademik programlar hem de Bakanlığın düzenlediği yönetici yetiştirme 
programları sonrasında katılımcıların uygulamada izlenme değerlendiril-
mesinin yapılmamış olması son derece düşündürücüdür. Dolayısıyla yönetici 
yetiştirme programlarının etkililiği, geliştirilmesi, kaynakların etkin 
kullanımı tesadüflere  bırakılmaktadır. 
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SORU 15 a: Yönetici yetiştirme programlarında Nasıl bir içerik 
olmalı? 

Katılımcıların büyük çoğunluğu (8 kişi), uygulamaya-gerçek yaşama 
dönük konuların programda yer almasını istemektedirler. Yönetici 
adaylarının eğitiminde verilen içeriği (denetim ve değerlendirme, öğretme-
öğrenme kuram ve yöntemleri, yönetim hukuku, liderlik, TKY, eğitim ve 
okul yönetimi, okul- çevre ilişkileri, rehberlik ve özel eğitim, değişme ve 
yenileşme, demokrasi ve insan hakları, yönetim biliminin alanı ve kapsamı, 
insan kaynakları yönetimi, iletişim ve toplumsal etkileşim becerisi, çağdaş 
eğitim teknolojisi) yeterli bulanlar (4 kişi) aynı zamanda bu içeriğe okul 
bütçesi, halkla ilişkiler, personel yönetimi ve okula dayalı sorunları içeren 
konuların ilave edilmesini istemektedirler. Katılımcılar, "MEB içerik 
belirlerken üniversitelerle işbirliğine gitmelidir"diye görüş belirtmektedir. 
Görüldüğü gibi yöneticilerimiz, bu tür yetiştirme programlarının özellikle de 
okul destek hizmetlerinin yönetimi (bütçe yönetimi, genel hizmetler 
yönetimi, personel yönetimi gibi) boyutuna yeterince eğilmediğini, bu 
boyutun eksik kaldığını belirtmektedirler. Okul destek hizmetlerinin 
yönetimine bu denli önem yüklenmesi, denetimlerin bu boyuta ağırlık 
vermesinden kaynaklanabilir. 

SORU 15b: Öğretim yöntemleri nasıl olmalıdır? 

Katılımcılar tarafından  önce de belirtildiği gibi, eğiticilerin büyük 
çoğunluğu anlatım yönetimini kullanmaktadırlar (Şekil7). 

Görsel ve işitsel 
araçlarla 

Tartışma-soru-
cevap, örnek olay 

Araştırmaya yönelik 

Okul gezileri 

Şekil  7:  Kullanıcılar  tarafından  tercih  edilen  öğretim  yöntemleri 

Katılımcılar özellikle, görsel ve işitsel araçların kullanıldığı teknoloji 
ağırlıklı yöntemleri (5 kişi), birden fazla  yöntemin birlikte kullanılmasını 
örneğin tartışma,soru-cevap, anlatım ve örnek olayın bir arada kullanılmasını 
(5 kişi), okul gezilerine ağırlık verilmesini (1) ve araştırmaya yönelik olmayı 
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(1) önermişlerdir. Bir katılımcı(CÇ) öğretim yöntemleri ile ilgili görüşlerini 
şöyle ifade  etmektedir: 

Programlar  pratikte  kullanacağımız  konuları  kapsamalı  ve 
konular  uygulamayla  gösterilmeli,  örnek olay inceleme-
leriyle  işlenmeli,  projelere  dönüştürülmelidir.  Öğretim 
yöntemleri,  okulda  uygulama  boyutunu öne çıkarmalıdır.. 
Okul  ortamında,"  şu şöyle olmalı,  evraklar  şöyle 
tutulmalı  "dır...gibi. 

SORU 15 c: Öğretim ortamı nasıl olmalı? 
Katılımcılar, teknoloji donanımlı (tepegöz, bilgisayar, projeksiyon,), 

ısı ve aydınlanmanın yeterli olduğu, oturakların rahat, en fazla  20 kişilik 
gruplarla eğitimin verildiği ortamların olması yönünde görüş 
belirtmektedirler. Katılımcılar aynı zamanda, eğitimin bir bölümünün 
okullarda uygulamalı verilmesini ve programların elverdiğince kendi 
bölgelerinde düzenlenmesini ifade  etmektedirler. 

SORU 15 d: Öğretici olarak kimler görev almalı? 

Aşağıda şekil 8'de açıkça görüldüğü gibi katılımcılar değişik 
gruplardan oluşan eğitici profili  görmek istemektedirler. Bunlar arasında 
birinci sırada akademisyenlerin eğitici olarak görev alması istenmekte, onları 
sırası ile deneyimli ve başarılı okul müdürleri, misafir  konuşmacılar, eğitim 
liderleri ve başarılı müfettişler  izlemektedir. 
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Akademisyenler Deneyimli okul Başarılı Üst düzey eğitim Misafir 
müdürleri müfettişler liderleri konuşmacılar 

Şekil  8: Katılımcılar  tarafından  tercih  edlen  eğiticiler 

Katılımcıların teorisyenlerin yanında uygulamacıları eğitici olark 
düşünmeleri isabetli görülmektedir. Çünkü eğiticilerin değişik gruplardan 
oluşması, eğitime canlılık ve zenginlik getirecektir. Akademisyenler teoriyi 
verirken, deneyimli ve başarılı okul müdürleri, misafir  konuşmacılar ile 



eğitim liderleri ve müfettişler  uygulamadan canlı ve doğru örnek olayları 
derslere getirebileceklerdir. Böylece teori ve uygulama birlikte ele alınmış 
olacaktır. 

SORU 15 e: Nasıl bir değerlendirme yapılmalı? 
Katılımcılar bu soruya; birinci sırada kurstan önce ve sonra mutlaka 

sınavların yapılması, sonra da sırası ile daha objektif  olmak için görüşme 
yapılması, adayların kurs sırasında performanslarının  dikkate alınması, iş 
başında gözlem yapılması, ödev ve projelerin verilmesi (YL) gerektiği 
yönünde görüş belirtmişlerdir. 
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Sınav Görüşme Kurs Perfor.  Ün.kendileri Ödev ve 
yapılmalı yapılmalı Bak. yapmalı projeler 

Şekil  9: Katılımcılar  tarafından  tercih  edilen  değerlendirme  şekli 

Katılımcılar, kursun hemen arkasından sınav yapılmasının 
kaygılarını artırdığını ve öğrenmeleri üzerinde olumsuz etki yarattığını ifade 
etmektedirler. Katılımcılardan biri (HP),  değerlendirmeye ilişkin görüşlerini 
şöyle ifade  etmektedir: 

Kurs  sonunda bir değerlendirme  yapılmalı;  ancak 
değerlendirme  ' sen müdür  olabilirsin,  ya da  olamazsın' 
şeklinde  yapılırsa  o insanı strese sokar; yeni şeyler 
öğrenmesini  engeller.  Değerlendirmede  kursta  verilenlerin 
ne kadarını  almış,  ne kadarını  alamamış,  neden alamamış 
gibi  konularda  kursiyerin  bilgisine  başvurulmalı  ve 
değerlendirme  ona göre yapılmalı.  Değerlendirme, 
mülakatla  desteklenirse  daha objektif  olabilir.  Birçok 
arkadaşımız  konuları  ezberleyerek  sınava hazırlanmaktadır. 
Mülakat  bu sakıncayı ortadan  kaldırabilir. 

Değerlendirmeyle ilgili olarak diğer bir katılımcı (HK) ise, mülakat 
yapılmasını olumlu bulmakla birlikte, mülakatı, "bizim idarecilerimizin 
(Milli  Eğitim  Bakanlığı)  yapmasını doğru  bulmam. Üniversiteler  daha 
objektif  olabilir.  Üniversite,  soruları  kendisi  hazırlasın,  kendisi 
değerlendirsin"  şeklinde görüş belirtmektedir. 

I 
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SORU 16: Okul müdürleri yönetim görevine nasıl seçilmeli? 

Katılımcıların büyük çoğunluğu (10 kişi) mevcut uygulamanın, yani 
önce sınav, sonra hizmet içi eğitim daha sonra tekrar sınav sisteminin 
sürdürülmesini istemektedir. Bu süreçte üniversitelerin de yer alması 
gerektiği, müdür olarak atanmadan önce deneyimli bir okul müdürünün 
yanındal-1,5 yıl mutlaka staj yapılmasını, okul müdürlerinin belirli süreler 
için seçilmesini vurgulamaktadırlar. 

SORU 17: Okul müdürü olmak için yönetim eğitimi programına 
katılmak zorunlu olmalı mı? 

Bu soruya katılımcıların tamamı, "evet" diye görüş belirtmiş; hatta 
ayrıca bir yöneticilik okulunun açılmasını ve müdür adaylarının bu okuldan 
mezun olanlar arşından seçilmesini istemişlerdir. 

Bu soruya katılımcılardan biri (ME), şöyle yaklaşmaktadır: 

(  Okul  müdürü  olmak  için) yönetim eğitimi  zorunlu  olmalı. 
Çünkü  günümüzde  yönetim ayrı bir bilimdir,  iyi bir 
öğretmen,  iyi bir yönetici  olamayabilir.  Meslekte 
(yöneticilik)  başarılı  olmak  için o mesleğin  formasyonunu 
da almak  gerekir. 

Yukarıdaki görüş bir anlamda yıllardır süre gelen "meslekte esas 
olan öğretmenliktir" sloganına verilecek güzel bir cevaptır. 

Sonuç ve Öneriler 

Bulgulara göre katılımcıların çoğu, okul müdürlüğü öncesinde-
hizmet öncesi boyutunda düşünülebilecek- eğitim yönetimi ile ilgili bir kurs 
ders ya da programa katılmamıştır. Bilindiği gibi okul müdürü adaylarının 
böyle hizmet öncesi programlara katılması, 1999 yılından itibaren gereklidir. 
Esasen 120 saat gibi bir sürede verilen bu tür programların, hizmet öncesi 
yetiştirme programı sayılıp sayılması da tartışılır nitelikte.Çünkü hizmet 
öncesi programlar lisans ve lisansüstü programlar şeklinde düzenlen-
mektedir. Katılımcılardan hizmet öncesi yöneticilik programlarına katılanlar 
ise EYP mezunu olanlardır. EYP mezunlarından öğretmenlik deneyimi olan 
çok azı okul yöneticisi olabilmiştir. Görülüyor ki Türk Milli Eğitim 
Sisteminde " meslekte asıl olan öğretmenliktir" anlayışı egemenliğini hala 
sürdürebilmektedir. 

Bulgulara göre katılımcılar, okul yöneticisi olduktan sonra eğitim 
yönetimi ile ilgili bir kurs ders ya da programa katılmamıştır. Sanırız asıl 
hazin olan da bu dur: Çünkü okul yöneticilerimiz yönetici olmadan önce 
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aldıkları bir ya da bir iki kurs ya da ders ile mesleki ihtiyaçlarına cevap 
bulmak, bu hazırlıkla (!) tüm mesleki ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
zorundadır. Okul yöneticilerinin durumu, doktorların hasta karşısındaki 
durumu gibidir. Ancak kötü- yetersiz doktorun hatası hastanın ölümü ile 
sonuçlanırken yetersiz yönetici bir örgütü öldürebilmektedir. Bunu gören 
uluslar eğitim yönetimini bir uzmanlık alanı olarak görerek eğitim 
yöneticilerini bir doktor, bir avukat ya da bir mimar gibi meslek öncesinde 
hiç değilse dört yıl gibi bir süre mesleğe hazırlamaktadırlar. Mesleğe 
girdikten sonra da eğitim yöneticisini "sürekli eğitim" anlayışı içinde 
meslekteki değişme ve gelişmeleri izleyebilmeleri için kariyer boyunca 
sürekli eğitime tabi tutmaktadırlar. 

Katılımcılar eğitim yönetimi kurs ders ya da programlarında TKY, 
İKY, liderlik, mevzuat bilgisi ile uygulamada karşılaştıkları sorunlara 
yönelik konularda yetişmek istediklerini belirtmektedirler. Bu bulgu, bir 
taraftan  katılımcıların alandaki değişme ve gelişmeleri izlediklerini ve 
bunlara ihtiyaç duyduklarını göstermekte bir taraftan  da mevzuat bilgisi gibi 
klasik içeriklerin hala önemsendiğini göstermektedir. Kanımızca bu 
meslektaşların denetimleri mevzuat ağırlıklı olduğundan bunun eksikliğini 
duymaktadırlar. 

Katılımcılar, verilen eğitim yönetimi programlarının bireysel 
ihtiyaçlarını kısmen karşıladığını düşünmektedirler. Programların teorik 
ağırlıklı olmasını, yüklü bir içeriğin kısa sürede verilmek istenmesini ise 
eleştirmişlerdir. Katılımcılar bireysel ihtiyaçları olarak programlarda 
finansman  ve mevzuat konularına ağırlık verilmesini beklediklerini bu 
beklentilerinin karşılanmadığını vurgulamışlardır. Kanımızca program 
öncesinde katılımcıların eğitim ihtiyaçlarının saptanmamış olması, onların 
bekledikleri içeriğin programlara yansımasına engel oluşturmuştur. 

Katılımcılar, programların okullarının ihtiyaçları ile de büyük ölçüde 
örtüşmediği kanaatindedirler. Öte yandan TKY, Stres, yenileşme ve değişme 
ve yönetim bilimi ile ilgili konular, katılımcıların kurumsal açıdan yararlı 
buldukları konulardır. 

Katılımcılar, sunu- takrir, soru- cevap, tartışma ve ödevlerin başlıca 
öğretim yöntemleri olarak kullanıldığını belirtmişlerdir. Böylesi 
programlarda birden çok duyguya hitap eden araç ve gereçler, katılımcıların 
bir birlerinden öğrenmelerine ve tecrübelerini paylaşmalarına olanak verecek 
öğretim yöntemleri (örnek olay çalışmaları, grup çalışmaları, tartışma, 
bigisayar destekli öğretim, video ve CD ile eğitim gibi) kullanmaları 
gereklidir. 
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Katılımcılar, eğitim ortamı söz konusu olunca özellikle de MEB'in 
eğitim merkezleri ortamını bilhassa da fiziksel  donanımı ve çevreyi yeterli 
bulmamışlardır. Oysa fiziksel  çevrenin performans,  üzerinde son derece 
önemli etkileri bulunmaktadır. 

Katılımcılar düzenlenen programların içeriğini genelde fazla  teorik 
olduklarından uygulamadan uzak ve kopuk bulmakta; konuların zaman 
sıkışıklığı nedeniyle yüzeysel işlendiklerini, mevzuat konularının 
önemsenmediği ya da eksik kaldığını belirtmektedirler. 

Katılımcılar programın kısmen işlevsel olduğunu bildirirken teori-
uygulama dengesinin olmamasının, üniversite- Bakanlık ve okulların 
birbirinden kopuk olmasının, fiziksel  koşulların ve zamanın elverişli 
olmamasının ve yoğun bir içeriğin kısa sürede verilmesi gibi nedenlerin 
programın işlevselliğini engellediğini belirtmektedirler. 

Katılımcılar, yönetime bakış açılarında olumlu yönde değişme 
yaşadıklarını, özellikle de daha çağdaş ve demokratik bir yönetici 
olduklarını, okulda herkesi karara kattıklarını, insan ilişkilerine önem 
verdiklerini vurgulamaktadırlar. Okul yönetimimizin klasik tepeden bakan, 
kasılmacı, otoriter anlayışı karşısında bu bulgudan heyecan duymamak 
mümkün olmasa gerek. 

Katılımcıların tamamı, aldıkları yönetim eğitiminin günlük 
uygulamalarında sırası ile; klasik yönetimi terk etme, bilgi birikimini artış 
göstermesi, herkesi uygulamaya katma, yapıyı yeniden kurma ve kendine 
güvenin artması boyutlarında değişmelere neden olduğunu belirtmişlerdir. 

Öte yandan katılımcılar aldıkları yönetim eğitimi sonucu olarak 
tutum ve davranışlarında; yönetim tipinde değişiklik yaparak daha katılımcı 
bir yönetimi benimseme, durumsal önderlik davranışı gösterme, insan 
ilişkilerine ve okul- çevre işbirliğine daha olumlu yaklaşma boyutlarında 
değişme olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcıların tamamı, program sonrası 
izleme değerlendirmesinin yapılmadığını belirtmişlerdir. 

Katılımcılara göre yönetici yetiştirme programlarının içeriği; gerçek 
yaşama- uygulamaya dönük konulardan oluşmalıdır. Katılımcıların 1/3'ü 
120 saatlik yönetici adayları program içeriğini yeterli bulmakla beraber bu 
içeriğe okul bütçesi, halkla ilişkiler, personel yönetimi ve okula dayalı 
sorunları içeren konularında programda içerilmesi görüşündedirler. 
Katılımcıların çoğu, MEB içerik belirlerken üniversitelerle işbirliğine 
gitmeli diye görüş bildirmiştir. 

Katılımcıların önemli bir oranına göre eğitim yöneticisi yetiştirtme 
programlarında öğretim yöntemleri olarak görsel ve işitsel araçların birlikte 
kullanıldığı teknoloji ağırlıklı yöntemler, birden fazla  yöntemin birlikte 
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kullanılması uygulamaya konulmalıdır. Az sayıda kaynak kişi de okul 
gezileri, bilimsel araştırma, proje çalışmalarının kullanılmasını önermiştir. 

Katılımcılar teknoloji donanımlı, ısı ve aydınlatmanın yeterli olduğu, 
oturakların rahat, en çok 20 kişilik gruplarla eğitim yapıldığı öğrenme 
ortamları istemektedir. 

Katılımcılar eğitim yönetici yetiştirme programlarında; birinci 
sırada akademisyenler, sonra da sırası ile deneyimli okul müdürleri, misafir 
konuşmacılar, üst düzey eğitim liderleri ve başarılı müfettişlerden  oluşan bir 
eğitici profilinin  görev almasını istemektedir. 

Katılımcılar eğitim yöneticisi yetiştirme programlarında; sınav 
yapılması, görüşme, adayların performanslarına  bakılması, iş başında 
gözlem ve ödev ve proje verilmesi gibi değerlendirme yaklaşımları 
uygulanmasını önermektedirler. Az sayıda katılımcı değerlendirmede 
değerlendirilenin de sürece katılmasını önermektedir. Bir iki katılımcı da 
yazık ki değerlendirmede kendi MEB yöneticilerine güvenmemekte 
üniversitelerin bu işi üstlenmesini önermektedir. 

Katılımcıların tamamına yakınına göre okul müdürleri mevcut 
uygulama olan önce sınav yapılması, sonra hizmet içi eğitime alınma daha 
sonra tekrar sınav sistemi sürdürülmelidir. Az sayıda katılımcı bu süreçte 
üniversitelerin de yer almasını, müdür olarak atanmadan önce deneyimli bir 
okul müdürünün yanında bir ila bir buçuk yıl arasında staj yapmasını, okul 
müdürünün belli süreler için seçilmesini önermiştir. 

Katılımcılar okul müdürü olmak için eğitim yöneticisi yetiştirme 
programlarına katılmanın zorunlu olmasını önermişlerdir. Az sayıda 
katılımcı yöneticilik okulu açılmasını ve ınüdür adaylarının bu okulun 
mezunları arasından seçilmesini istemiştir. 
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Giriş 

Batılı ülkelerde, başta ABD olmak üzere eğitim yöneticisi 
yetiştirmeye dönük lisansüstü programlarının yaklaşık elli yıllık bir geçmişi 
vardır. Bu süreç içinde mevcut programlar üzerinde yapılan bir takım 
tartışmalar, zaman zaman söz konusu programların yeniden yapılandırılması 
ve iyileştirilmesi yönünde çabaları gündeme getirmektedir. Bunun 
sonucunda program adları ve içerikleri köklü değişikliklere uğramaktadır. 

Son on yıllarda gözlenen durum ise eğitim yöneticiliğinden eğitim 
liderliğine  doğru bir dönüşümün gündeme gelmesi ve program ad ve 
içeriklerinin de bu doğrultuda yeniden düzenlenmeye çalışılmasıdır. Eğitim 
yöneticisi yetiştirmeye dönük programlar üzerinde yapılan tartışmalarda 
genel olarak iki uç eğilim ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, mevcut 
programları esas almak suretiyle bunlar üzerinde bir takım iyileştirmeler ve 
reformlar  yaparak, böylece bir bakıma eğitim yöneticisi yetiştirmeye dönük 
programlarda bir standartlaştırmaya  doğru gitme yönündeki eğilimlerdir. 
Bir diğeri ise, mevcut programları bütünüyle değiştirmek ve yeniden 
yapılandırmak  gerektiğini savunan ve alternatif  eğitim yöneticisi 
yetiştirmeye dönük çabalardır. Bunlar, temelde birbirinden oldukça farklı  ön 
kabullerden ve paradigmalardan yola çıkmaktadırlar. Ancak söz konusu 
tartışmaların Türkiye gerçeği ile ne ölçüde örtüştüğü ve bu tartışmalardan 
Türkiye için ne gibi sonuçlar çıkarılabileceği, üzerinde durulması gereken 
bir konudur. Bu çalışmanın amacı, gelişmiş bazı ülkelerde (ABD, 
Avustralya, İngiltere) eğitim yöneticisi yetiştirmeye dönük programlar 
üzerinde yapılan çağcıl tartışmalar ışığında Türkiye'de eğitim yöneticisi 
yetiştirmeye dönük programlar için bazı öneriler geliştirmeye çalışmaktır. 
Bu amaçla üç ülkedeki eğitim yöneticisi yetiştirmeye dönük programlardan 
ve çalışmalardan kısaca söz edilmiştir. Bu alanın doğup gelişmesi öncelikle 
ABD'de gündeme geldiğinden buradaki çalışmalara biraz daha ayrıntılı yer 
verilmiştir. 

239 



Disiplinler Arası Bir Alan Olarak Eğitim Yönetimi 
Eğitim yönetimi disiplinler arası bir alan olarak yaklaşık 50 yıllık bir 

geçmişe sahiptir. Her ne kadar kaynaklarda ABD'de ilk okul yönetimi 
kursunun Michigan üniversitesinde 1881 yılında açıldığı belirtilmekte ise de 
bu amaçla üniversitelerde eğitim yöneticisi yetiştirmeye dönük 
programlarının açılması çok daha sonraki zamanlarda gerçekleşmiştir. 
Yirminci yüzyılın ortalarına gelindiğinde ise eğitim yönetimi alanında 
yaklaşık 125 dolayında lisansüstü program açılmıştır. 1970'lerden 
başlayarak 1990'ların ortasına kadar eğitim yönetimi-liderliği alanında 
lisansüstü programlar açan üniversitelerin sayısında fazla  bir değişiklik 
olmamış, yaklaşık 370 dolayında üniversitede bu tür programlar açılmıştır 
(Culbertson, 1988; McCarthy, 1999). Bu sayıya, 100 dolayında kurum 
tarafından  düzenlenen sertifika  kursları dahil değildir. Söz konusu 
programlar; eğitim yönetimi, eğitim liderliği ya da bunlara benzer diğer 
kavramlaştırmalarla ifade  edilmektedir. Ancak geçen on yılda gözlenen 
duruma göre bu alanda yönetim kelimesi ile liderlik  kelimesi arasında bir 
değişiklik söz konusu olup daha çok program adlarını ifade  etmede liderlik 
kavramı tercih edilmeye başlanmıştır. Geçen yüzyılın sonlarına doğru, 
gelişmiş ülkelerde eğitim ve okul liderlerinin yetiştirilmelerine ilişkin bazı 
standartlar geliştirme çabalan gözlenmektedir. Bunlardan aşağıda kısaca söz 
edilmiştir. Ancak bu standartları savunanlar olduğu kadar bunlara ilişkin çok 
ciddi eleştirilerde yapılmaktadır. Bu eleştiriler daha çok da söz konusu 
standartların dayandığı epistemolojik temellere ilişkindir (English, 2001). 

Yirminci yüzyılın başlarından itibaren yönetim biliminde geliştirilen 
çeşitli yaklaşımlar eğitim yönetimi alanında da etkili olmuştur. Doğrudan 
eğitim yönetimi alanı ile ilişkili teori ve yaklaşımlar geliştirme çabaları 
oldukça sınırlı kalmıştır. Dolayısıyla geçmişten bugüne eğitim yönetimi 
alanında söz konusu edilen çeşitli model ve yaklaşımlarla birlikte kullanılan 
çoğu kavram da yönetim biliminden ödünç alınmıştır. Yönetim biliminde 
ise geçmişte egemen olan pozitivist paradigma, sosyal bilimlerinden 
yararlanılarak geliştirilmiştir. Buna göre örgüt ve yönetimin evrensel bir 
olgu ve gerçeklik olduğu, dolayısıyla bu alanda geliştirilen çeşitli modellerin 
her türlü örgüte uygulanabileceği varsayılmıştır. Eğitim yönetimi alanında 
var olan programlarda da bu etkiler açık bir biçimde varlığını yakın 
zamanlara kadar sürdüre gelmiştir. Ancak 20. yüzyılın son çeyreğinde, başka 
alanlarda da gözlendiği gibi örgüt ve yönetim kuramında da bir paradigma 
dönüşümü gündeme gelmiş ve mevcut eğitim yöneticisi yetiştirmeye dönük 
programlara ciddi eleştiriler yöneltilmeye başlanmıştır (Mulkeen, Cambron-
McCabe & Anderson, 1994). 
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ABD'de Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi 
ABD'de eğitim yönetimi-liderliği programlarının hazırlanmasında 

genel olarak bazı etmenlerin etkileri vardır. Bazı sosyal, siyasi ve ekonomik 
gelişmeler, genelde ABD yükseköğretim sistemini etkilediği gibi eğitim 
liderliği alanı üzerinde de etkili olmaktadır. Bu etkiler, aşağıda federal  ve 
yerel yönetimlerin etkileri, uygulamacı merkezli örgütlerin etkileri, 
akademisyenlerce oluşturulan örgütlerin etkileri yanında Eğitim Yönetimi 
Ulusal Politika Kurulu ve diğer sivil toplum kuruluşlarının etkileri olmak 
üzere sıralanabilir. Aşağıda bunlardan kısaca söz edilmiştir. 

Federal ve Yerel Yönetimlerin Etkileri 
ABD'de liderlik hazırlama programları üzerindeki en önemli etki, 

federal  hükümetlerin düzenledikleri zorunlu sertifika  programlarıdır. 
1950'lerin ortalarına doğru gelindiğinde 41 eyalet, okul müdürü olabilmek 
için lisansüstü çalışma yapmayı ve 26 tanesi de yüksek lisans derecesi 
almayı zorunlu kılmıştır. 1993'lere gelindiğinde ise okul müdürü olabilmek 
için yüksek lisans derecesini zorunlu kılan eyalet sayısı 45'e çıkmıştır. 
Federal düzeyde ise en önemli çalışma 1986 -1992 yılları arasında federal 
hükümetin desteklediği "LEAD" olarak bilinen liderlik geliştirme yasası 
olmuştur (The Leadership Development Act). Bu yasa ile ABD'de birçok 
yerlerde mükemmel okul liderliği uygulamalarını tanıtmak ve teknik yardım 
sağlamak amacı güdülmüştür (McCarthy, 1999). Federal düzeydeki bu 
çalışmalar yanında bazı eyaletlerde liderlik ile ilgili akademiler yada bunlara 
eş hizmet içi eğitim programları açıldığı görülmektedir. 

ABD'de federal  hükümet, 1986-1990 yılları arasında liderlik 
geliştirme programları için 30 milyon dolar yatırım yapmıştır. Söz konusu 
yıllarda 150 dolayında okul müdürlüğüne hazırlama merkezi, okul liderliği 
geliştirme birimi veya yukarıda sözü edilen eyalet düzeyinde liderlik 
geliştirme akademileri oluşturulmuştur. Bu programlar, aynı zamanda okul 
bölgeleri, ar-ge laboratuarları, üniversiteler, meslek örgütleri ve özel sektör 
kuruluşları tarafından  da desteklenmiştir. Özellikle okul öğretim 
programlarının iyileştirilmesi konusundaki talep ve beklentiler, çabaların 
okul geliştirme, öğretim liderliği ve etkili okul gibi konular üzerinde 
yoğunlaşmasını sağlamıştır (Yee, 1997). 

Uygulamacı Merkezli Örgütlerin Etkileri 

ABD'de okul yöneticileri ile ilgili kurulmuş bazı örgütler 
bulunmaktadır. Bunlardan en çok bilinenleri Amerikan  Okul  Yöneticileri 
Derneği (American Association of  School Administrators-AASA), Ulusal 
Ortaöğretim  Okul  Müdürleri  Derneği (The National Association of 
Secondary School Principals-NASSP) ve Ulusal  İlköğretim  Okul  Müdürleri 
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Derneği (The National Association of  Elementary School Principals-
NAESP) adlarını taşıyan derneklerdir. Bunların ulusal düzeyde okul 
yöneticilerine dönük sertifika  ve hizmet içi eğitim programlarının 
düzenlenmesinde çeşitli etkileri söz konusudur. Özellikle bunlardan ikincisi, 
okul müdürlerinin yetiştirilmesine temel oluşturmak üzere yeterlik ve 
performans  temelli programların hazırlanmasında öncülük etmiş ve bu 
konuda üniversiteleri etkilemeye çalışmıştır (McCarthy, 1999). 1990'ların 
başında ise yukarıda sözü edilen NASSP ve NAESP, okul müdürlerinin 
yetiştirilmesi ve yetkilendirilmesi konularında araştırmalar yapmak üzere 
ulusal düzeyde bir komisyon oluşturmuşlardır. Bu komisyon, yapmış olduğu 
çalışmalarda üniversitelerdeki yetiştirme programlarının yetersiz olduğunu 
belirlemiştir. Bunların dışında AASA'da bu konuda özellikle hizmet içi 
programlarının hazırlanmasına ve Okul  Yöneticileri  Ulusal  Akademisi  (the 
National Academy for  School Executives) ile Ulusal  Yönetici  Geliştirme 
Merkezi  (National Executive Development Center)'nin kurulmasına öncülük 
etmiştir. 

Akademisyenlerce Oluşturulan Örgütlerin Etkileri 

ABD'de eğitim yönetimi alanında çalışan akademisyenlerin üyesi 
olduğu ulusal düzeyde iki önemli dernek bulunmaktadır. Bunlar, Ulusal 
Eğitim  Yönetimi  Profesörleri  Konseyi  (The National Council of  Professors  of 
Educational Administration-NCPEA) ve Eğitim  Yönetimi  Üniversite 
Konseyi  (The University Council for  Educational Administration-UCEA) 
adlı kuruluşlardır. Bu örgütler, okul liderliği programlarının hazırlanmasında 
ve geliştirilmesinde büyük çaba göstermektedirler. Bunlardan birincisi, 
1947'de kurulmuştur. İkincisi ise ABD ve Kanada'da yer alan ve bu alanda 
lisansüstü programlar düzenleyen 50 üniversitenin oluşturduğu bir 
konsorsiyum olup 1956'da kurulmuştur. Bu örgütler, yayınlarıyla, 
seminerleriyle ve diğer etkinlikleriyle alan üzerinde önemli bir etki gücüne 
sahiptir. Bunların yanında söz edilebilecek diğer bir örgüt ise Ulusal  Eğitim 
Yönetimi  Mükemmellik  Komisyonu  (The National Commission on 
Excellence in Educational Administration-NCEEA)'dur. Söz konusu 
komisyonun hazırlamış olduğu en son raporun adı ise ABD Okulları  İçin 
Liderler  adını taşımakta olup bu alandaki programların geliştirilmesine 
ilişkin birtakım öneriler içermektedir (NCEEA, 1987). 

Diğer Örgütler 
Yukarıdakilerin dışında ABD'de Eğitim  Yönetimi  Ulusal  Politika 

Kurulu  (National Policy Board for  Educational Administration-NPBEA) 
1988'de kurulmuş olup 1989'da hazırlamış olduğu reform  paketi, Okul 
Yöneticilerinin  Yetiştirilmesinde  İyileştirmeler:  Reform  İçin  Bir Yol  Haritası 
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adını taşımaktadır. ABD'de eğitim yönetimi alanında söz edilebilecek 
önemli diğer kuruluşlar ise vakıflardır.  Bunların en önemlileri, Carnegie, 
Danford,  Ford,  Kellogg  ve Pew adlı kuruluşlardır. 

Eğitim Yöneticiliği Programlarında İçerik 

Geçmişten bugüne ABD'de eğitim yöneticisi yetiştirmeye dönük 
lisansüstü programlar esas itibariyle Ed.D ve Ph.D olmak üzere iki farklı 
biçimde düzenlemiştir. Bunlar, bazı yönlerden birbirinden farklılaşmaktadır. 
Söz konusu programların bilgi temelleri zaman içinde değişik akımlardan 
etkilenmiştir. Başlangıçta bu alandaki programlarda ağırlıklı olarak sosyal 
bilimlerin etkileri görülmekte ve konulara daha çok teknik açıdan 
yaklaşılmaktayken, son yıllarda bazı yeni konular da programlara girmeye 
başlamıştır. 1960'lara kadar bu programlarda yer alan temel konular, 
program,  denetim,  okul  maliyesi, okul  hukuku,  araştırma,  eğitim psikolojisi, 
eğitim tarihi ve felsefesi,  okul  binaları  ve personel  konularından 
oluşmaktaydı. Bu konular hala birçok programlarda yer almaktadır. Yakın 
zamanlarda bunlara yönetim teorisi, liderlik,  eğitim hukuku,  karar  verme, 
okul  bölgesi  yönetimi, işletme fıtıans  ve bütçesi, örgüt  geliştirme,  okul 
toplum ilişkileri  gibi konularda eklenmiştir. NPBEA (1989), liderlik 
hazırlama programlarına, toplumsal ve kültürel bazı faktörlerin  okul 
üzerinde etkilerine bağlı olarak öğretim  ve öğrenme süreçleri, okul 
geliştirme,  örgüt  teorisi, örgütsel  araştırma yöntemleri,  politika  analizi, 
liderlik,  yönetim süreçleri  ve işlevleri, politika  araştırmaları,  eğitim 
politikaları,  okulun  moral  ve ahlaki  boyutları gibi konuların da eklenmesini 
teklif  etmiştir. Bu konular, okul liderliği yetiştirme programlarında yer 
almaya başlamıştır. 

1990'larda eğitim liderliği programlarında tekrar bazı değişiklikler 
gündeme gelmiştir. Söz konusu programlarda okul yöneticisi bir bina 
yöneticisinden çok bir eğitim ve öğretim lideri  olarak görülmeye başlamıştır 
(Şişman, 2002). Bu alandaki geleneksel programlar, bilimsel  işletmeciliğin 
izlerini taşımaktadır. Birçok okul bölgesinde ve toplumdaki güç yapısında 
meydana gelen değişiklikler bağlamında okul  merkezli  yönetim, gücün 
paylaşılması,  takım  liderliği  gibi konuların gündeme gelmesiyle birlikte okul 
müdürlerinin rollerinde de bazı değişiklikler söz konusu olmuştur. Başka bir 
ifadeyle,  okul yöneticileri bir lider, yol gösterici ve kolaylaştırıcı olarak 
görülmeye başlanmıştır. Söz konusu yeni roller, yönetici hazırlamaya dönük 
programlarda da değişiklikleri gündeme getirmiş, program  ve öğretim, 
öğrenme ve öğretme,  eğitimin sosyal bağlamı,  okul  kültürü,  okulun  ahlaki  ve 
insani yönü önem kazanmaya başlamıştır. Yine bu bağlamda programlara 
karar  verme, problem çözme, takım  oluşturma,  amaç belirleme,  yenileşmeyi 
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teşvik,  kendi  kendini  değerlendirme,  yetki  devri,  çatışma yönetimi gibi 
konular eklenmiştir (Crews & Weakley, 1995). 

Okul Liderleri İçin Standartlar 

Son yıllarda, diğer gelişmiş bazı ülkelerde olduğu gibi ABD'de de 
çeşitli üniversitelerde ve eyaletlerde eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi ve 
geliştirilmesine ilişkin bir takım standartlar geliştirme çabaları 
gözlenmektedir. Bunlar arasında benzerlikler yanında bazı farklılıklar  da 
bulunmaktadır (Turan & Şişman, 2001). Burada ABD'de büyük eyaletlerden 
biri olarak Chicago  Liderlik  Akademisi  tarafından  geliştirilen yedi 
standarttan ve her bir standardın içeriğini oluşturan konu başlıklarından 
kısaca söz edilmiştir CLASS, 1999). 

1. Okul  liderliği  (okulun vizyonunu gerçekleştirebilmek için 
yüksek performansa  dayalı takımlar oluşturma, bunların 
çalışmalarını koordine etme ve okul gelişim planları hazırlama, 
öğretmen, aile ve toplum üyelerinin çabalarını okulu geliştirme 
yolunda birleştirebilirle vb. konularda yeterliklere sahip olma ). 

2. Aile katılımı  ve toplum ortaklığı  (okulu geliştirmek için aile ve 
okul çevresi ile etkili iletişim yöntemleri geliştirme, aileleri 
çocuklarının öğrenmelerine yardım konusunda destekleme, aile 
ve topluma dönük eğitim programları hazırlama, aile ve 
toplumun okula katılımını sağlama, toplumsal kaynakları analiz 
etme, öğrencilerle ilgili kurumlar arasında koordinasyon 
sağlama, iş dünyası ve diğer örgütlerle ortaklıklar geliştirme, 
toplumun sosyal ve demografik  kaynaklarını organize etme vb. 
konularda yeterliklere sahip olma). 

3. Öğrenci merkezli  öğrenme iklimi  oluşturma  (öğrenci merkezli 
bir öğrenme iklimi oluşturabilmek ve sürdürebilmek için yüksek 
akademik beklentilere sahip olma, okulda disiplin ve düzen 
sağlama, her öğrenciyi değerli kabul etme ve geliştirme vb. 
konularda yeterliklere sahip olma ). 

4. Mesleki  gelişme ve insan kaynağının  yönetimi (düzenli, 
disiplinli, sorumluluğa dayalı bir iklim oluşturmaya yönelik 
standartlar belirleme, öğrenci devamsızlığı ya da okulu terk 
etme konularında araştırmalar yapma ve stratejiler geliştirme, 
okul ve toplum kaynaklarını öğrencilerin ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde organize etme, öğrencilerin öğrenmelerinin, 
öğretmenlerin öğrenmelerine bağlı olduğunu düşünerek 
öğrencilerin öğrenmelerini ve akademik başarılarını 
gerçekleştirebilmek için insan kaynağının mesleki yönden 

244 



geliştirilmesini sağlama, istihdam etme vb. konularda 
yeterliklere sahip olma). 

5. Öğretim liderliği-öğrenme  ve öğretimi  geliştirme  (öğrenci, oku! 
kadrosu ve toplumla ilgili verileri analiz etme, söz konusu 
verileri okul programı için kullanma, okulda öğretimi 
değerlendirme ve geliştirme sistemi kurma, program ve öğretimi 
değerlendirme, programlar arası koordinasyon sağlama ve 
öncelikleri belirleme, kaynakları sağlama, öğretimi iyileştirme 
için stratejiler geliştirme, öğretimi değerlendirmeye dönük 
araştırmalar yapma, öğretimi desteklemeye dönük teknolojiler 
kullanma vb. konulara ilişkin beceri ve yeterliliklere sahip 
olma). 

6. Okul  yönetimi ve günlük  rutin işler  (eğitim-öğretim yılın 
başlatma ve bitirme, iş takvimini ve görevlendirmeleri sağlama, 
politika ve prosedürler belirleme, kaynakların ve personelin 
denetimi, yönetimde teknolojiyi kullanma, bütçeyle ilgili 
dokümanları tanıma ve kullanma, bütçe ile ilgili işlemleri 
tanıma ve yönetme, bu konuda teknolojiden yararlanma, 
gündelik rutin işler ve mali yönetim vb. konularda yeterliklere 
sahip olma). 

7. Kişiler  arası ilişkiler  konusunda  etkililik  (yukarıdaki altı 
standart çevresinde bireysel ve örgütsel değişmenin 
kolaylaştırılması, okul kadrosunun okul amaç ve değerlerini 
sahiplenmesini sağlama, insanları yüksek beklentiler oluşturma 
konusunda motive etme, birey ve grupları performans  geliştirme 
konusunda güçlendirme, görüşlerini yazılı ve sözel biçimde 
açıkça ifade  edebilme, beden dilini kullanma, farklı  grup ve 
bireylerle etkili iletişim kurabilme, diğer insanların ihtiyaç ve 
değerlerini algılayabilme, bireysel ve örgütsel çatışmaları 
çözebilme, çeşitli karar verme modellerini kullanabilme, okulda 
bir uzlaşma sağlayabilme vb. konularda yeterliliklere sahip 
olma) . 

ABD'de Geleneksel Eğitim Yönetici Yetiştirme Programlarına 
Yönelik Eleştiriler 

"Büyük Teorilerin" önemini kaybetmesi ve sosyal bilimlerdeki 
geleneksel anlayışın yıkılması ile eğitim yöneticilerin yetiştirilmesine ilişkin 
bakış açılarında da önemli değişiklikler olmaktadır. Sosyal bilimlerdeki bu 
değişime "paradigmatik dönüşüm" adı verilmektedir (Balcı, 2001; Bates, 
1992; Foster, 1986; Gerald, 2000; Şimşek, 1997; Şişman, 1998). Bu 
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dönüşümün özellikleri farklılıklar  göstermesine karşın aşağıdaki ortak 
varsayımları taşımaktadır: t 

1. Bireyler anlamın oluşturucularıdır. Buna bağlı olarak sosyal 
gerçeğin oluşumunda ve yeniden oluşturulmasında aktif  olarak 
rol alırlar. 

2. Sosyal bilgi, tarihi olarak konumlandırılmıştır. Dolaysıyla, bu 
bilginin keşfedildiği  ve bağımlı olduğu bağlamın bilinmesi 
gerekir. 

3. İnsan davranışına ilişkin indirgemeci bir yaklaşım söz konusu 
olamaz. Hem de uygun değildir. 

4. Okul yaşamının önceden belirlenmiş bir gerçekliği yoktur. Bu 
yaşama katılan insanlar okulun sosyal gerçekliğinin 
oluşturulmasında aktif  olarak rol alırlar (Cambron-McCabe ve 
Foster, 1994). 

Sosyal bilimlerde gelişen ve eğitim yönetimini de etkileyen yeni 
sosyal bilim paradigması, geleneksel pozitivist bilim anlayışının 
varsayımlarını reddetmektedir. Alternatif  eğitim yöneticisi, dönüştürücü bir 
entelektüel olarak görülmektedir. Yeni paradigma açısından okul 
yöneticisinin temel görevi, okulun gündelik rutinlerini gerçekleştirmenin 
ötesinde okul yaşamının anlam dünyası üzerinde yoğunlaşarak bu yaşamı 
dönüştürmek; olguların ötesinde yeni bir dünyanın inşası için kapı aralamak 
biçiminde görülmektedir. Başka bir ifade  ile yeni bir kavramlar ve değerler 
dizgesi oluşturarak okul toplumunu oluşturan paydaşların kendi aralarında 
ortak bir söyleme dayalı daha kaliteli, nitelikli ve insani bir yaşamın 
oluşturulmasına rehberlik etmektir. Oysa geleneksel okul yöneticisi 
yetiştirme programları, daha çok teknik özellikler taşımakta olup yukarıda 
söz konusu edilen dünyanın kurulmasına fırsat  vermemektedir. Bu bakımdan 
alternatif  eğitim yöneticisi yetiştirme programları geliştirme çabaları 
gözlenmekte olup bunun bir örneğini Ohio eyaleti Miami Üniversitesinde 
yer alan program oluşturmaktadır. Adı geçen programın temel varsayımları 
şunlardır: 

1. Eğitim liderliği programlan toplumsal beklentileri karşılamaktan 
uzak olup yeniden oluşturulmalıdır. 

2. Eğitim liderliği, entelektüel, ahlaki, kültürel ve zenaat'a (craft) 
dayalı uygulamalı bir alandır. 

3. Okuldaki yönetsel uygulamalar, kültürel, politik, moral bağlam 
tarafından  eleştirel ve yansıtıcı bir biçimde belirlenmekte ve 
beslenmektedir. 
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4. Liderlik, gücü diğerleri ile (aile, öğretmen, öğrenci, toplum) 
paylaşma ve onları güçlendirme sürecidir. Yukarıdakilere bağlı 
olarak katılımcı  demokrasi  anlayış ve uygulamaları okul 
yaşamının her alanında yer almalıdır. 

5. Eğitimin amaçlan bir kez belirlenmekte olmayıp sürekli yeniden 
oluşturulmak durumundadır. 

6. Yönetsel eylem, tarihi ve sosyal bir bağlam içinde gerçekleşir. 
Okulların somut gerçekleri olmayıp söz konusu gerçek, okuldan 
okula farklılaşabilir  (Cambron-McCabe & Foster, 1994). 

Özetle, alternatif  eğitim yöneticisi yetiştirme programlarının, 
okulların kültürel, ahlaki ve politik bir arena olduğu gerçeğinden yola 
çıkarak sosyal adaleti  sağlamaya dönük demokratik bir okul kültürünün 
oluşturulmasına öncülük edecek eğitim liderlerini yetiştirmesi 
beklenmektedir. Yukarıdaki temel varsayım ve görüşlerden hareketle Miami 
Üniversitesi Doktora Programında eğitim yöneticiliği entelektüel,  ahlaki  ve 
teknik  bir alan olarak görülmekte olup programda yer alan dersler üç grupta 
toplanmaktadır. Bunlar, temel dersler, alan dersleri ve araştırma derslerinden 
oluşmaktadır. Temel dersler şunlardır: Kiiltiir  ve eğitim, etik  ve eğitim, güç 
ve okullaşma  ve bunlara benzer diğer dersler. Bu derslerde kullanılan 
öğretim yöntemi ise öğrencilerin aktif  olarak katıldığı seminerler, örnek olay 
çalışmaları ve Freierian tipte problem çözme ya da problem ortaya atma 
şeklindedir. Bu program, eğitim yöneticisinin, içinde bulunduğu toplumu 
eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirmesini ve dönüştürmesini 
öngörmektedir. Bu eğitim yöneticisi yetiştirme programı, eğitim 
yöneticisinin, içinde yaşadığı toplumun sosyal, ekonomik ve politik 
bağlamından bağımsız ve bunlara duyarsız kalmasını şiddetle reddetmekte 
olup eğitim yöneticisine sosyal ve politik alana müdahale eden bir taraftar 
kimliği kazandırmayı hedeflemektedir. 

Avustralya'da Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi 

Avustralya'da 20. yüzyılın son çeyreğinde eğitim sisteminde köklü 
değişikliklere gidilmiş; merkeziyetçilikten uzaklaşılarak eğitimde güç ve 
yetkinin dağılımında yerelliğe önem verilmiştir. Okul sistemleri de buna 
uygun olarak yeniden yapılandırılmıştır. Yirmi birinci yüzyılın başında 
gerçekleştirilen ve okul liderlerinin yirmi birinci yüzyıl için hazırlanmasını 
konu edinen uluslararası bir toplantı da ise okul liderliği için on üç yeterlik 
alanı belirlenmiştir. Bunlar özetle şunlardır (Townsend, 2001): 

1. Başarı üzerinde  yoğunlaşma  (bireysel ve okul performansını 
geliştirmek için sürekli bir çaba içinde olma). 
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2. Analitik  düşünme  (olayların sonuçlarına ilişkin olarak neden ve 
etki bağlamında düşünebilme). 

3. Büyük düşünme  (bir duruma ilişkin çeşitli parçaları kapsamlı bir 
bütün içinde birleştirebilirle). 

4. Bağlamsal  bilgi  (geniş okul bağlamının hangi durumlarının 
eğitimin sonuçlan üzerindeki  etkili  olduğunu  anlayabilme). 

5. Sorumluluk  bilinci (diğerleri için açık standartlar oluşturma ve 
bunları başarmak için onları sorumlu kılma). 

6. Bilgiyi  toplama  (bilimsel durumlar ve diğere konulara ilişkin 
bilgi toplama). 

7. Diğerlerini  etkileyebilme  (uygun etkileme stratejileri 
kullanabilme). 

8. Okul  toplumuna liderlik  (öngörülen sonuçları gerçekleştire-
bilmek için insan gruplarına liderlik etme). 

9. Kendini  yönetme (kendini anlama, kendi performansını  ve 
ekildiğini sürdürme) 

10. Okul  kapasitesini  en üst düzeye  çıkarma  (okulun kapasitesini 
geliştirmek için gereklilikleri tanımlama ve belirleme). 

11. Öğrenme ve öğretme  hevesi (öğrenme ve öğretme ile 
bütünleşmiş heves ve tutku sahibi olma). 

12. Diğerlerini  destekleme  (diğerlerinin duygularını dikkate alan 
yapıcı destek ve karşılık verme). 

13. Başlatıcı  olma (bugünü göz önünde bulundurarak uzun vadeli 
fırsatları  değerlendirme). 

Avustralya'da da ABD örnek alınarak okul liderliği için profesyonel 
program geliştirme modelleri ve birtakım standartlar geliştirme çabaları 
gözlenmektedir. Bu konuda önerilen bir modelde (Carter, 1994) program 
içeriklerinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak bazı boyutlar ve 
değişkenler iki grupta toplanmıştır. Teorik olarak,programda temel alanlar 
şöyle belirlenmiştir: Genel eğitim, öğretim liderliği,  yönetsel  liderlik,  insan 
ilişkileri-kişiler  arası liderlik  becerileri,  kişisel  yetenekler,  çok kültürlü  bakış 
açısı ve diğer alanlar olmak üzere altı başlıkta toplanmıştır. Bunun yanında 
bu alanları etkileyen dış çevre faktörleri  arasında mali politikalar, 
demografik  şartlar,  yasal düzenlemeler  rol oynayıp programın özünü 
yöneticilere kazandırılacak değerler, temel kavramlar ve beceriler 
oluşturmaktadır. 

Programın uygulama ya da staj boyutunda yer alan temel alanlar ise 
didaktik  öğretim,  simülasyonlar,  diyalog  ve sözel iletişim, doğrudan 
uygulama, doğrudan  deneyim,  model  kurma  ve görselleştirme  boyutlarından 
oluşmaktadır. Söz konusu staj çalışmalarını belirleyen dış faktörler  ise 
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gelenekler, öncelikler ve ödüllerden oluşturmaktadır. Uygulamalı çalışmalar, 
dersler ve seminerler, alan etkinlikleri, laboratuar uygulamaları ve 
oyunlardan oluşmaktadır. 

İngiltere'de Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi 

Gelişmiş batılı ülkelerde etkili ve başarılı okullar üzerinde yapılan 
araştırmalarda okulun etkililiğinde okul yöneticilerinin en önemli belirleyici 
olduğu ortaya çıkmış; bu sonuçlardan yola çıkılarak okul geliştirme 
çalışmalarında daha çok okul liderliği konularına ağırlık verilmiştir (Balcı, 
1993). Benzer durum İngiltere'deki okul liderliği geliştirme çalışmalarında 
da gözlemlenmektedir. Bu bağlamda eğitim liderliği ile ilgili öne çıkan 
kavramlar olarak paylaşılan liderlik,  dönüştürücü  liderlik,  güçlendirici 
liderlik,  eleştirel  liderlik  vb.'leridir. Bu tartışmalarda okulların başarısına 
vurgu yapılmakta, bunu etkileyen çeşitli faktörler  belirlenmeye 
çalışılmaktadır. Liderlik de bunlardan biri olarak görülmektedir (Gerald, 
2000; Turner, 1998; Dawson, 1997). 

Geleneksel İngiliz kültürü, kıdeme ve deneyime önem verdiğinden 
okul geliştirme çalışmalarında da deneyimli okul liderlerinden yararlanılması 
gündeme gelmektedir (Hail, 1997). Bütün bu tartışmalardan çıkarılabilecek 
sonuç, okulun değişme üzerinde yoğunlaşması, bu süreçte de okul 
müdürlerinin temel aktör olması gerektiğidir. İngiltere'de okul liderliği 
üzerinde yapılan tartışmalarda dikkat çeken bir başka nokta da geçmişte okul 
liderliği hakkında yapılan çalışmaların yetersizliğine yapılan vurgudur. 
Liderlik konusunda yapılacak araştırmalarda yeni yöntem ve yaklaşımların 
kullanılması gereği üzerinde durulmaktadır. Okul liderliği yerine 
başöğretmen kavramı daha çok tercih edilmektedir. 

İngiltere'de okul liderliğine ilişkin çeşitli tartışmalar gündeme 
gelmekte ve merkezi hükümetçe gerçekleştirilen eğitim reformları 
sonucunda eğitim liderliği konusunda da köklü değişimler meydana 
gelmektedir. Bu bağlamda daha çok eğitimin ruhi, ahlaki, kişisel ve siyasi 
amaçlarına yönelik ciddi tartışmalar yapılmaktadır. 1980'lerden önce okul 
müdürlerine verilen özerkliğin geleneksel, otoriter, liberal, radikal, 
demokratik ve yenilikçi olmak üzere farklı  okul kültürlerinin ortaya 
çıkmasına neden olduğu ileri sürülmekte, bunun toplumda bir anarşiye neden 
olduğu iddia edilerek eğitimde bütünlüğün sağlanması çabalarına ağırlık 
verilmektedir. Okul yönetimi konusunda yapılan tartışmalarda dikkati çeken 
bir nokta da siyasi iktidarların eğitim üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin 
yakınmalardır. 
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Türkiye'de Eğitim Yöneticisi Yetiştirme Çabaları ve Sonuç 
Türkiye'de geçmişteki bazı üniversitelerde yer alan eğitim yöneticisi 

yetiştirmeye dönük lisans programları, eğitim fakültelerinde  1990'lı yıllarda 
gerçekleştirilen yeniden yapılanma çalışmaları sonucunda kapatılarak son 
yıllarda bu alanda tezli ve tezsiz yüksek-lisans programlarının 
yaygınlaştırılmasına ağırlık verilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılan 
okul yöneticilerinin atanmasına ilişkin yönetmelikte yer aldığı gibi bu alanda 
yüksek lisans yapma, yöneticiliğe atanmada bir ayrıcalık oluşturmaktadır 
(MEB, 1993a). Ancak, Milli Eğitim Bakanlığının bu alanda yüksek lisan 
yapmak isteyen öğretmenler için özendirici ve teşvik edici bazı tedbirler 
alması gerekmektedir. Zira söz konusu programlara öğretmenlerin devam 
etmesinde büyük güçlükler yaşamaktadırlar. Ayrıca, halen Türkiye'deki 
eğitim yönetimi yüksek lisans programlarının içeriklerinin de dünyadaki 
gelişme ve eğilimlere, yaşanan küreselleşme sürecine bağlı olarak yeniden 
yapılandırılması gerekli görülmektedir. 

Türkiye'de eğitim yönetimi alanının gelişimi ve bu alanda lisans ve 
yüksek lisans açılması küçümsenemeyecek bir geçmişe sahip olmasına 
karşılık, eğitim yöneticiliğinin bir meslek olarak kabul görmesi oldukça 
gecikmeli bir girişim olarak 1993 yılında gerçekleştirilen Milli Eğitim 
Şurasının iki önemli gündem maddesinden birisi olarak ele alınmıştır (MEB, 
1993b). Okul yöneticisi ve şube müdürü adayları, yapılan merkezi sınavlarla 
seçilerek üniversitelerde yada bakanlık bünyesinde düzenlenen yetiştirme 
kurslarına katılmak ve bu kurslar sonunda yapılan merkezi sınavda başarılı 
olmak kaydıyla yönetici olarak atanmaya hak kazanmaktadırlar. Bu 
girişimler olumlu yönde gelişmeler olup söz konusu seçme ve yetiştirme 
süreçlerinin geliştirilmesi gereklidir. 

Türkiye'de her düzeyde eğitim yöneticiliği kadrolarına atama 
konusunda gelenekler ve standartlar oluşturulup sürdürülememiştir. Başka 
bir ifade  ile Türkiye'deki eğitim yöneticisi yetiştiren programların niteliği 
tartışılabilir: 

Türkiye'deki üniversitelerin eğitim fakültelerindeki  ve diğer bazı 
yüksek öğretim kurumlarındaki eğitim yönetimi programlarının genel 
nitelikte kaldığı söylenebilir. Bu programların içeriğinin Türk okul sistemi 
gerçeklerine ve bir araştırmaya dayanmaksızın, gelişmiş ülke 
üniversitelerinin eğitim yönetimi bölümlerinin ders programlarının bir 
kopyası niteliği taşıdığı izlenimi edinilmektedir (Balcı, 1988, 437). 

Yakın zamanlarda Mili Eğitim Bakanlığınca yöneticilerin atanması 
konusunda geliştirilen yönetmelikte de temel ölçüt olarak yönetici adaylığa 
başvurabilmek için belirli bir süre öğretmenlik yapmış olmak kabul 
edilmektedir. Bunun yanında eğitim yönetim ya da kamu yönetimi alanında 
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lisansüstü eğitim görmüş olmak eğitim yöneticisi aday adaylarını seçmede 
bir ayrıcalık oluşturmaktadır. Mevcut yönetmeliğe göre seçme sınavında 
başarılı olan yönetici adayları belirli bir süre yönetim ve eğitim yönetimi 
konularını da kapsayan bir hizmet içi eğitim programına katılmakta bu 
program sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan adaylar, asıl yönetici adayı 
olma hakkını elde etmektedirler. Bu sınavlar ve programların içeriği ayrı bir 
tartışma konusu olabilir ancak çalışma da bu konulara değinilmeyecektir. 
Türkiye'de eğitim yöneticilerinin lisans eğitimi sonrasında belirli bir süre 
başarılı öğretmenlik yapmış olmalarının bir önkoşul olarak kabul edilmesi 
yerinde olup gelişmiş ülkelerdeki uygulamalarla örtüşmektedir. Buna 
karşılık yönetici adaylarının yetiştirilmesine dönük hizmet içi eğitim 
programlarının lisansüstü eğitim programları halinde uygulanmasının yararlı 
olacağı düşünülmektedir. Başka bir ifadeyle  kısa bir süre üniversitelerde 
yada Milli Eğitim Bakanlığında süren kısa dönemli yetiştirme kursları yerine 
söz konusu eğitimler en azından bir tezsiz yüksek lisans halinde birkaç 
yarıyıla yayılmış briçimde uygulanmalıdır. Bu programlara devam edecek 
yönetici adayları maaşlı izinli olarak görevlendirilmelidir. Zira, mevcut 
eğitim yönetimi alanındaki lisan üstü programlara devam eden öğretmen ya 
da yönetici adayları büyük güçlüklerle karşılaşmaktadır. Gelişmiş bazı 
ülkelerde olduğu gibi eğitim yöneticisi yetiştirme amacına dönük lisansüstü 
programlarda yada diğer hizmet içi programlarında görev alacak kişilerin 
öğretmenlik deneyimi olan ve eğitim yönetimi alanında yüksek lisans ve 
doktora yapmış olma koşulu aranması uygun görülmektedir. Ayrıca eğitim 
yönetimi alanındaki lisans üstü programlara öğrenci seçiminde belirli bir 
süre öğretmenlik yapmış olma koşulu sürdürülmelidir. 

Türkiye'de eğitim yönetimi alanındaki lisans üstü programların 
içerik analizi yapılmalıdır. Çağcıl gelişmeler ışığında beklenti ve ihtiyaçlara 
göre söz konusu programlar yeniden yapılandırılmalıdır. Türkiye'de eğitim 
yönetimi alanında yapılan akademik çalışmaların teorik temelleri yönünden 
ciddi bir şekilde sorgulanması, teori-uygulama eşleştirilmesinde bu 
çalışmaların Türkiye'de eğitim yönetimi teori ve uygulamalarının 
geliştirilmesine katkısının belirlenmesi gerekir. Eğitim yönetimi alanında 
akademik kariyer yaparak bu alanda istihdam edilecek öğretim kadrolarının 
seçilme ve istihdamında eğitimle ilgili mesleki bir deneyim yanında eğitim 
yönetimi ile ilgili yüksek lisans ve doktora eğitimi almış olması aranmalıdır. 

Türkiye 21. yüzyıla girerken sosyal, ekonomik, siyasi ve eğitim 
alanlarında bir dizi sorunlarla karşı karşıyadır. Eğitim yönetimi alanını 
konumlandırırken eğitimin işlevlerin de göz önünde bulundurularak eğitim 
yöneticilerinin her şeyden önce yukarıdaki alanlara ilişkin mevcut sorunları 
anlayıp, yorumlayarak çözümler getirebilecek yeterliliklere sahip olarak 
yetiştirilmesi önem taşımaktadır. Eğitim yönetimi alanının ve eğitim 

251 



yöneticisinin karşı karşıya olduğu sorunları toplumun genel sorunlardan ayrı 
ele almak ve çözebilmek mümkün gözükmemektedir. Türkiye'nin 21. 
yüzyılda ülke olarak kendisine biçtiği yol ve vizyon, eğitimin ve eğitim 
yönetiminin durumunu da belirleyecektir. Zira, eğitimin ve okulun 
geleceğini ülkenin uzun vadeli hedeflerinden  ayrı düşünmek mümkün 
değildir. 

Sosyal ve eğitsel konularda ortaya çıkan birtakım yönelimler 
okulların da değişmesini ve yenilenmesini gerekli kılmaktadır. Söz konusu 
eğilimler okul liderleri için de birtakım önemli sonuçlar taşımaktadı 
(Sergiovanni, 1996 & Dawson, 1997). Bu bağlamda değişen koşullar bağlı 
olarak eğitim liderlerinin yetiştirilmesinde yeni bakış açıları gelişmektedir. 
Okullar örgütlerden çok toplumlardır. Bu farklılık  okulun ve okul 
uygulamalarının doğasının üzerinde yeniden düşünmeyi gerektirmekte ve 
buna bağlı olarak okul liderliğinin doğasının da yeniden sorgulanması 
gerekli görülmektedir. 
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ABD' DE OKUL YÖNETİCİLERİNİN İSTİHDAMINDA 
ARANAN NİTELİKLER, KOŞULLAR VE ÜCRETLERİ 

Yrd.Doç.Dr.  Hasan  Hüseyin  AKSOY 

Giriş 
Eğitim yöneticiliğinin öğretmenlerin ek bir eğitime gerek 

duymaksızın yapabilecekleri bir görev olduğu ya da ayrı bir eğitim ve 
yetişme konusu olduğu düşüncesi, birbirinden farklı  eğitim yöneticisi 
yetiştirme , istihdam etme ve ücret ödeme uygulamaları yaratmaktadır. 
"Meslekte esas öğretmenliktir" sloganına bağlılığını uzun yıllar sürdüren 
Türkiye eğitim sisteminde de eğitim yöneticiliğinin öğretmenlik eğitiminden 
farklı  gerekleri olduğu kabul edilmiş, eğitim yöneticisi, özellikle de okul 
müdürü atamalarında bu yöndeki gerekler önem taşımaya başlamıştır. Eğitim 
alanındaki tartışmalar ve eğitimin bilimsel bir alan olarak kabulü ve alt 
alanlara ayrılması öncelikle gelişmiş ülkelerdeki uygulamalarda ortaya 
çıkmıştır. Ülkemizde eğitim yönetimi alanının ayrı bir eğitim gerektirip 
gerektirmediği tartışılırken ABD'deki üniversitelerde özel eğitim, yetişkin 
eğitimi, temeleğitim, ortaokul, ortaöğretim, yükseköğretim, meslek yüksek 
okullarının ayrı ayrı herbirinin yönetimi konusunda sürdürülen lisans üstü 
programlar bulunmaktadır. (Aksoy 1999). 

Yönetim biliminin eğitime uygulanmasının eğitim yönetimini, 
eğitim yönetiminin okula uygulanmasının da okul yönetimini oluşturduğu 
şeklindeki görüşler (Bursalıoğlu 1987, s.6), uygulamadaki gelişmeler, "yeni 
dünya düzeninin" yarattığı tek kutuplu piyasa ekonomisi uygulamalarının 
yaşamın her alanına müdahale etmesi sonucu ortaya çıkan etkiler nedeniyle 
yeniden değerlendirilmeyi gerektirmektedir. Eğitim yönetimi ve buna bağlı 
olarak okul yönetiminde eğitim bilimleri alanlarının birikimini uygulama 
dünyadaki baskın işleyişin teori ve uygulamalarının yoğun bir kuşatması 
altındadır. Okulun yapısını oluşturan mekanizmalardan biri personel 
istihdamı ve onlara ödenen ücretlerdir ve bu durumu da ülkedeki ekonomik 
sistem ve bunun ortaya koyduğu gelişmeler etkilemektedir. Eğitim 
sisteminin iç değişkenleri arasındaki ilişkilerin durumunu ve değişimini 
gözlerken ekonomik yapının bu konudaki etkisini gözardı etmemek sistemi 
anlamak açısından yararlı olacaktır. 

ABD'deki uygulama ve eğitim bilimlerindeki öğretim alanları 
Türkiye'deki eğitim yönetimi eğitimini ve sonucunda da okul yönetimi 
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uygulamalarına temel olacak düşünceleri etkilemiştir. İki ülke arasındaki 
önemli yönetsel, siyasal, ekonomik, kültürel ve tarihsel farklılıklara  karşın 
eğitim yönetimi alanındaki eğitimin içeriğinde ortaya çıkan bu etkilenme 
gelecekte çeşitli biçimlerde okul yönetimi uygulamalarına da yansıyacaktır. 
Özellikle son yıllarda ülkemizde de daha sıklıkla gündeme gelen "Okula 
Dayalı Yönetim", " Toplam Kalite Yönetimi", "Eğitimde Özelleştirme" gibi 
genel anlamda ülkenin somut sorun ve gereksinmelerine dayanmayan ancak 
daha çok küresel olarak diğer gelişmiş ülkelerdeki gelişmelerin ve güncel 
tartışmaların ve bir ölçüde de "eğitimin ticarileşmesi"nin uzantıları olarak 
ortaya çıkan tartışma konulan bu yansımaya örnek oluşturmaktadır 

Bu çalışmada Amerika Birleşik Devletlerinde eğitim yöneticilerine, 
özellikle de okul müdürlerine yüklenen görevler ve roller, bu rolleri yerine 
getirmeleri için müdür adaylarında aranan nitelikler ile müdürlere sağlanan 
ödemeler ve ücretler üzerinde durulmuştur. Belirtilen rol, nitelik ve ödemeler 
ile okul yönetimine ilişkin ortaya konan yasal gerekler, ekonomik sistem , 
piyasa koşulları (konjonktür), uygulanan eğitim yöntemleri ve eğitim 
anlayışının bireşimi olarak ortaya çıkmaktadır. Ekonomik sistemin ve 
piyasanın etkisinin bulunduğu kabul edilen bir işleyişte önemli bir 
belirleyicinin de, eğer örgütlü bir güç olarak yer alıyorsa, ülkede öğretmen-
eğitimci-yönetici örgütlenmelerinin ulaştığı düzey ve bu örgütlenmeler 
yoluyla oluşan tarihsel birikim olduğunu söylemek olanaklıdır. Bu tür bir 
birikimin ülkedeki toplumsal, siyasal ve ekonomik gelişimle ilgisi olacağını 
ve bunlardan tümüyle kopuk bir değerlendirmenin zor olacağını belirtmek 
gereklidir. 

Federal yapısı nedeniyle bir çok eyalet farklı  yasa ve kurallara sahip 
olmakla birlikte ABD eğitim sisteminin ve okullarının temel özellikleri ve 
genel eğilimlerinden sözetmek mümkündür. Amerikan eğitim sisteminin 
yönelimi bir çok açıdan merkezi özellikler içermektedir. Bireyleşmenin ve 
yerelleşmenin en gelişmiş örneğini oluşturan bir ülkede bu denli ortak 
hareket ve merkezi gelişmenin olması, ilgi çekici bir tezat oluşturmaktadır. 
Bu anlamda merkezi otoriteden göreli olarak bağımsızlaşmış olmakla 
birlikte Amerika'daki eğitim örgütlenmelerinin giderek yeni bir tür 
merkezileşme yaşadığını belirtmek gerekir. Amerikan Başkanlarının 
toplumun oy verme kararına etkisinin bilinmesi nedeniyle eğitim 
politikalarına gösterdikleri ilgi ile ekonomik sistem ve koşulların ülkede 
yarattığı ortak etki merkezileşmeye yol açan nedenler arasında 
düşünülebilir. Ortak eğilimler, ulusal düzeyde giderek artan standardlar, sivil 
toplum kuruluşlarının eğitim kurumları üzerindeki denetim yetkilerinin artışı 
farklı  türde bir merkezileşmenin göstergeleri sayılabilir. Eğitim 
çalışanlarının yüksek teknoloji kullanabilme ve yoğun iletişim kurabilme 
olanakları da pek çok yerel ve bölgesel etkinliğin ulusal düzleme 
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taşınabilmesini sağlayabilmektedir. Öğretmenlerin ve okul müdürlerinin 
merkezi örgütleri ve sendikalarının eğitim sistemi üzerinde etkili olması da 
bu yönde bir merkezi gelişime etki edebilmektedir. Eğitim sendikalarının 
uzun yıllar içinde istikrarlı biçimde artan üye sayıları, meslek standardını 
belirlemede rol oynamaları ve merkezi eğitim yönetimi kurumlarında yetki 
sahibi olmaları merkezileşme etkenleri arasında sayılabilir. Burada 
sözkonusu olan merkezileşme kavramı yetkinin merkezileşmesinden çok 
eğitim uygulama ve hareketlerinin yaygınlaşması ve bölgesellik yerine 
ulusallaşma eğilimi göstermesidir. 

ABD'de Eğitim ve Okul Yöneticilerinin Üstlendikleri İşler 

ABD Çalışma Bakanlığının Meslekler El Kitabında eğitim 
yöneticiliği bir uzmanlık alanı olarak ele alınmış ve tanımlanmıştır. (U.S. 
Department of  Labor, Bureau of  Labor Statistics, 1994, s.30). Bir eğitim 
kurumunun düzenli, sorunsuz bir şekilde işlemesi uzman yöneticileri 
gerektirir. Eğitim yöneticileri okullarda, yüksekokul ve fakültelerde,  ticari 
kurumlarda, ıslah veya ceza kurumlarında, müzelerde iş eğitimi ve kamu 
hizmeti örgütlerinde sürekli, düzenli eğitsel etkinlikleri yönetir ve yön verir, 
liderlik eder. Eğitim yöneticileri, eğitsel standardları, amaçları oluşturur ve 
bunlara ulaşmak için gerekli siyasa ve süreçlerin oluşturulmasına yardımcı 
olur. Eğitim yöneticileri, akademik programları geliştirir, öğretmenleri ve 
diğer personeli hizmetleri sırasında yetiştirir ve güdüler; rehberlik ve diğer 
öğrenci hizmetlerini yönetir, kayıtların tutulmasını yönetir; bütçe hazırlar; 
aileler, aday öğrenciler, işverenler veya eğitim sürecinin dışındaki diğer 
bireylerle olan ilişkilerle ilgilenir ve pek çok başka etkinlikte görev alır. 

Eğitim Yöneticileri orta düzey yöneticileri (yardımcı, şef,  şube 
müdürü vb.), yönetim destek personelini, öğretmenleri, kütüphanecileri, 
antrönörleri ve diğer personeli denetler. Küçük bir kreş gibi bir örgütte tüm 
işlemleri yüklenecek tek bir yönetici olabilir. Buna karşın, büyük bir 
üniversite veya okul sisteminde herbiri belirli işlevleri yüklenen bir çok 
yönetici arasında yönetim sorumlulukları paylaştırılır. 

Müdürler (principals) ilköğretim (temeleğitim) ve ortaöğretim 
okullarını yönetirler. Onlar akademik düzeyi belirlerler ve yüksek nitelikli 
bir öğretim temel sorumluluklarıdır. Müdürler öğretmenlere ve diğer 
personele görev verir, onların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve 
onları değerlendirir. Bir müdür personeli ile danışma, açıklama veya eğitim 
süreciyle ilgili sorunlar konusunda görüşür. Sınıfları  ziyaret eder, öğretim 
amaçlarını gözden geçirir, öğrenme materyallerini kontrol ederler. Müdürler, 
diğer yöneticiler, öğrenciler, aileler ve toplum örgütlerinin temsilcileriyle de 
görüşmeler yaparlar. Finansman, sağlık ve öğrenci devamı gibi değişik 
konularda raporlar ve bütçe hazırlar; okulun tüketim mallarına gereksinimini 
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ve bu malların dağıtımını gözden geçirir, düzenlerler. Okul bütçeleri giderek 
daha kıt olduğundan pek çok müdür yerel işyerlerinden okullarını mali 
yönden desteklemeleri için onları güdülemeye çalışmaktadır. 

Son yıllarda okullar öğrencilerin akademik başarıları kadar duygusal 
rahatlıkları (welfare)  ile de ilgilendikleri için öğrencilere daha çok hizmet 
sağlamaktadırlar. Sonuç olarak okul müdürleri yeni sorumluluklarla karşı 
karşıyadırlar. Örneğin ikili gelir (anne ve babanı çalışması), tek ebeveynli 
aileler ve çocuk yaşta anne-baba olanların (teenage parents) sayısındaki 
artışa bir karşılık olarak daha çok okul, okul öncesi ve sonrası çocuk bakımı 
programları veya aile destek merkezleri açtılar. Bu merkezler ana-baba 
sınıfları  ve sosyal hizmet yardımları sunmaktadır. Müdürler, diğer toplum 
örgütlerinin yardımıyla suç ve alkol kullanımı, cinsellikle bulaşan 
hastalıkların öğrenciler arasında yayılmasına karşı mücadele edecek 
programlar da kurabilmektedir. (U.S. Department of  Labor, Bureau of  Labor 
Statistics, 1994, s.30). 

Toplum ilişkileri, program/profesyonel  gelişme, veli ve ailelerle 
ilgili konularla ilgilenme, disiplin, tesislerin yönetimi ve koordinasyonu, 
öğrenci otobüslerinin koordinasyonu, program/görev değerlendirme ve 
stratejik planlama, okul güvenliği, öğrenci değerlendirme, öğretmenlere 
rehberlik etme ve onları değerlendirme müdürlerin yaptığı işler arasında 
sayılmaktadır. (Public Agenda; Hertling 2001) 

Bazı topluluklar müdürlerin işlerinin son 10-20 yıllık dönemde çok 
önemli ölçüde değiştiğini göstermektedir. Bunlar, büyüyen görev listesini 
paylaştırmaya yönelik olarak müdürleri için yönetici yardımcıları veya eş-
müdür istihdam etmektedir ve bu yöndeki gereklilik pek çok kez dile 
getirilmektedir. (Public Agenda; Adams, 1999 ). Hatta bu konudaki gelişme 
daha ileri gitmiş ve 2001 yılında Texas, Houston'da olduğu gibi, okul bölge 
yönetimi okul müdürlerinin işlerini kolaylaştırmak amacıyla işletme 
yöneticilerini sertifikalandırma  eğitimine almıştır. İşletme yöneticileri okul 
bütçesinin tüm süreçleri, satın alma, maaş hesapları, tesis yönetimi, veri 
yönetimi, ulaştırmanın koordine edilmesi, öğretim dışı personelin yönetimi 
ve okul faaliyetlerinin  bölge, eyalet ve federal  mevzuata, yasalara 
uygunluklarını sağlama konularında sorumluluk almaktadırlar. Texas Okul 
bölge yönetimi, okul müdürlerinin müdür yardımcılarından biri yerine bu 
işletme yöneticilerinden birini okul bütçesini kullanarak istihdam etmesini 
önermektedir (Hertling 2001). Bununla birlikte okul yöneticilerinin 
kendilerine bir yardımcı atamaları çok kolay bir durum olarak 
görülmemektedir. Okul müdürümün iş yükünün azaltılması için ek istihdama 
gidilmesi bazı bölgeler için mümkün olamayacak kadar pahalıdır. Ulusal 
İlköğretim Okulları Müdürleri Derneğinin (NAESP) bir çalışmasında 
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belirtildiği üzere okuldaki öğrenci sayısının 600'ü aşmaması durumunda bir 
müdür yardımcısı istihdamı uygun bulunmamaktadır. (Hertling 2001) 

Devlet okullarının yönetimi üzerinde okul bölgesi merkezi 
bürolarındaki yöneticilerin de etkisi bulunur. Bu kümedeki yöneticiler 
arasında İngilizce, müzik, mesleki eğitim, özel eğitim ve matematik gibi 
konu alanı programlarından sorumlu olanlar da bulunmaktadır. Bunlar yeni 
yöntemler ve öğretim araçları konusunda öğretmenlerin kendilerini 
geliştirmelerine yardımcı olur ve programları ve öğretim tekniklerini planlar, 
değerlendirir ve geliştirirler. Kariyer danışma programları ve öğrencilerin 
uygun sınıflara  yerleştirilmelerine yardım için yeteneklerini ölçen testlerin 
uygulanmasını yönetirler. Bölgesel merkez büro yöneticileri, rehberlik, okul 
psikolojisi, atletizm, program ve öğretim ile mesleki gelişim gibi 
pogramların yöneticilerini de içerir. Yerinden yönetime (site based 
management) doğru eğilimler ile müdürler ve müdür yardımcıları, 
öğretmenler ve diğer personel ile birlikte kendi okullarındaki bu 
programların pekçoğunda temel sorumluluğu almışlardır. (U.S. Department 
of  Labor, Bureau of  Labor Statistics, 1994, s.30). 

Eğitim Yöneticilerinin Çalışma Koşulları 

1980'lerde birçok büyük önem verilen rapor okul geliştirmenin temel 
değişkeni/ajanı olarak okul müdürlerini göstermiştir. (Brent, 1988, s. 1) 
Başka bir değerlendirmede de bir okul müdürünün sadece bir eğitimci değil 
küçük bir işletmenin Murahhas Azası-Yönetim Kurulu Başkanı (CEO), bir 
sosyal çalışmacı, bir polis, davalarda bir avukat ve büyük bir oranda da 
"yaşlı bir kişi" olduğu ifade  edilmiştir.(Perlstein 1999, s.BOl) Okul 
müdürlerinden bu denli çok beklenti olmasının eğitim uygulamalarına 
yansıması, daha çok sorumluluk yüklenme, daha çok iş ve yeni roller olması 
beklenebilir. Okul müdürlerinin yürüttükleri işler onların sadece bir eğitimci 
değil belki daha çok bir işletmeci olmaya doğru zorlandığını göstermektedir. 

Amerikan okullarının yöneticilerinin iş yoğunluklarının çoğunlukla 
mesai saatlerini aştığı ve kapsamlı bir iş yükü altında çalıştıkları 
belirtilmektedir. Müdürlerin çoğu haftada  40 saatten fazla,  80 saate kadar 
uzanan bir çalışmakta ve okul etkinlikleri olduğunda bir çok gece ve 
haftasonları  da çalışmaktadırlar. (U.S. Department of  Labor, Bureau of 
Labor Statistics, 1994, s.31: 2001 s.43; Hertling 2001). 

Kamuoyu Gündemi (Public Agenda) adlı toplulukça 
gerçekleştirilen bir çalışmaya göre okul müdürlerinin görevleriyle ilgili 
işyükleri aşırı bir hale gelmiştir. Hatta bu işin çok fazla  boyutu olduğu 
Süpermen'in ya da Harika Kadın'ın dahi ve tüm ayrıntılarını çok iyi bir 
şekilde yerine getiremeyecekleri düşünülmektedir. Uzun bir "müdürün 
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görevleri" listesinin tümünün, tek başına bir kişi tarafından  çok iyi bir 
şekilde yerine getirilebilmesinin mümkün olmadığı düşünülmektedir. 

Amerikan eğitim sisteminde okul müdürlerinden beklenen bu aşırı iş 
yükü önemli ölçüde bir reform  dalgasına kapılan ve sürekli reform,  yeniden 
yapılanma arayışına giren sistemin uzantılarından biri olmuştur. Kuşkusuz 
bu denli çok işyük verilen bir eğtimcinin, profesyonelin  aynı zamanda çok 
önem verilen niteliklere de sahip olması öngörülecektir. Aksi takdirde bu 
role yüklenen bu denli çok ve farklı  işin mükemmelen yerine getirilebilmesi 
olanaklı değildir. 

Yeni Amerikan Okulu adlı çalışmasında, Profesör  John Hill, 
öğrencilerin, ailenin, öğretmenlerin rolleri yanında Okul Müdürlerinin 
rollerine ilişkin olarak da bazı belirlemeler yapmaktadır. (Hill 1992, s. 115-
116)) Yeni Amerikan Okulunun müdürü bir dönüşüm lideridir. Bir dönüşüm 
lideri çalışanları çekirdek bir gruba dönüştürür ve bir lider olarak onların 
gelişimlerini destekler. Müdür okulda, öğrenme konseyi ve okul komiteleri 
arasındaki bağlantıyı sağlayan kişidir. Toplum liderliğinde deneyimli, 
toplumsal kümelerle ve kaynaklarla çalışma yeterliği olan bir müdür toplum 
gereksinmelerini tanımada zeki ve okulun vizyonunu aktarmada becerilidir. 
Müdür okulunda ilk öğretmendir ve aynı zamanda bir öğrenciler kümesinin 
"öğrenme  danışmanı"d\r. 

Hill, bir okul müdürünün belkide, bir okulda her zaman okulun tüm 
programlarına ulaşabilecek tek kişi olduğunu belirtmektedir. "Bu nedenle bir 
okul müdürü güçlü yönlerini ve sorunlarını arayarak okulun kalbini dinler. 
Bir lider olarak müdürün başarısının baş ölçütü okuldaki profesyonelleri 
geliştirip geliştirmediği ve okulun toplumla ilişkilerinin okulun liderliğinde 
büyüyüp büyümediğidir (Hill 1992, s. 116). 

Amerikan eğitim sisteminde reform  çalışmalarını gündeme alan bir 
grup akademisyenin ortaya koyduğu reform  yönelimleri arasında da eğitim 
sisteminin yeniden yapılanması ve okulların birer öğrenen örgüte 
dönüşmeleri önerilmektedir. Yeni örgütlenme ve girişimler öğrenciler, 
aileleri,eyalet yönetimleri, federal  yönetim, yerel okul bölgeleri ve iş 
dünyasının yeni rol ve sorumluluklar yüklenmesini beklemektedir. Bu 
çerçevede yerel okul kurullarının da daha çok siyasa konulan üzerinde 
yoğunlaşmaları ve okulların mikro yönetiminin okul profesyonellerine 
bırakılması önerilmektedir. Bu çerçevede okullar, okulun yapısı, personele 
verilecek ödüller, müdür ve öğretmenlerin işe alınma ve personel azaltma 
konularında olduğu kadar öğretim programlarının tüm boyutlarında , daha 
çok karar verici bir duruma gelmelidirler. (Hanushek ve diğerleri. 1994, s. 
174-175). 
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Okulun daha çok karar yetkileri alması yönündeki yaygın istemler, 
eğitim yöneticilerinin üstlendikleri rolleri genişletme eğiliminin yakın 
zamanda artarak süreceği şeklinde yorumlanabilir. Öte yandan yeni eklenen 
roller ile birlikte artık eğitim yöneticileri eğitsel değerler ile işletme yönetimi 
ilkeleri ve yöntemleri arasında bir çatışma yaşayabilecek durumdadır. Piyasa 
mekanizmasının etkisi okulu bir işletme gibi gören anlayışın güçlenmesi ile 
birlikte artan eğitim alanı dışından gelen profesyonellerin,  işletme 
yöneticilerinin okul müdürlüğüne geçişlerinin okul müdürü yetersizliği 
gerekçesiyle artırılması önemli bir sorun olarak değerlendirilmektedir. 
Bununla birlikte bu geçişi yapan profesyonellerin  çoğunlukla okul 
yönetiminde geleneksel olarak yetiştirilmiş öğretmenlerden daha "etkisiz", 
"zayıf'  olarak betimlenmekte oldukları ve bunların % 60'ının istihdam 
edilişlerinin üçüncü yılında mesleği bıraktıkları belirtilmektedir. Bu oran 
geleneksel olarak yetişen öğretmenlerde %30'dur. (Fenwick ve Pierce 2001) 

Müdürlük yapan geleneksel eğitim alanında eğitimi olmayan 
profesyonellerin  de liyi okul müdürü" olamadıkları düşünülmektedir. Buna 
göre, örnek müddürler, öğretim amaçlarının peşinden gidrler; öğrencinin 
başarısı yanında psiko-sosyal gereksininmleriyle de ilgilenirler ve bunlar 
konusunda bilgilidirler. Aileler de eğitimci okul yöneticilerini tercih 
etmektedirler (Fenwick ve Pierce 2001). 

Eğitim YöneticiliğininTemel Eğitsel Gerekleri 

ABD'de Eğitim yöneticiliği giriş düzeyinde bir iş değildir. Pek çok 
eğitim yöneticisi kariyerine ilgili mesleklerde başlar ve eğitim yönetimi 
alanındaki bir iş için eğitim yönetiminde master veya doktora derecesini 
tamamlayarak hazırlanır. Görevlerin ve sorumluluk düzeylerinin farklılığı 
nedeniyle eğitim yöneticilerinin eğitimsel hazırlıkları (background) ve 
deneyimleri çok önemlidir. Müdürler, müdür yardımcıları, merkezi eğitim 
örgütü yöneticileri ve akademik dekanlar yönetim işine geçmeden önce 
genellikle başka bir eğitim alırlar ve başka bir işte çalışmış olurlar. (U.S. 
Department of  Labor, Bureau of  Labor Statistics, 1994, s.31). 

Bazı öğretmenler doğrudan müdürlüğe geçerler. Bununla birlikte 
önce müdür yardımcılığı veya merkezi eğitim birimlerinde yöneticilik 
yaparak deneyim kazanırlar. Bazı durumlarda yöneticiler personel ile ilgili 
işlerden, örneğin işe alma görevlisi (recruiter), personel yöneticisi, yurt 
yöneticisi, mali yardım veya eğitim kurumlarının kayıt danışmanlığı gibi 
işlerinden gelirler. Daha yüksek bir eğitim derecesi kazanmak genellikle 
eğitim yönetiminde ilerleme fırsatı  bulmasını artırmaktadır. (U.S. 
Department of  Labor, Bureau of  Labor Statistics, 1994, s.30). 
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Devlet okullarında müdürler, müdür yardımcıları, merkezi eğitim 
yönetimi birimlerinde eğitim yöneticiliği genellikle eğitim yönetimi veya 
eğitim denetimi alanlarında yüksek lisans derecesi ve bir Eyaletin 
öğretmenlik sertifikasını  gerektirmektedir. Bazı okul müdürleri ve merkez 
eğitim birimlerinde bulunan eğitim yöneticilerinin eğitim yönetimi alanında 
doktora derecesine sahiptirler. Özel okullarda okul müdürlerinin genellikle 
yüksek lisans veya doktora derecesine sahip bulunmakta olmasına karşın 
özel okulların Eyaletlerin belgelendirme koşullarına tabi olmamaları 
nedeniyle sadece lisans derecesi müdürlük için yeterli olmaktadır. (U.S. 
Department of  Labor, Bureau of  Labor Statistics, 1994; 2002). 

Okul Müdürlerinin Yetkilendirilme ve İstihdamında Aranan 
Nitelikler ve Koşullar 

ABD'de pek çok eyalet eğitsel gelişmede müdürlerin rollerini asıl 
gördüğü için müdürlük için gerekli sertifika  koşullarını yükseltmiştir. 
Eyaletler arasında okul müdürlüğü için aranan belgelendirme/sertifikasyon 
koşulları farklılaştığı  halde müdürlerin sertifika  almalarına ilişkin genel 
yöntem/kurallar arasında . 

• 2-5 yıl arasında öğretim deneyimi 
• Master derecesinin tamamlanması 
• Aıtan bir sıklıkla uygulanan belgelendirme sınavı bulun-

maktadır. 

Belgelendirmeye yönelik her aşamanın amacının müdür olacakların, 
uzman bir yönetici olacak adayın deneyim ve bilgiye sahip olmasını garanti 
altına almak olduğu düşünülmektedir. (Brent 1998, s.l). Eğitim 
politikacılarının çoğu müdürlüğe hazırlanmak için öğretim deneyimini 
gerekli görürken çok azı bunu tek başına yeterli görmektedir. Aksine, 
müdürlük görevlerinde karmaşıklık artarken yöneticiler genellikle sınıfta 
öğretim yapma deneyimiyle kazanılamayacak becerileri istihdam etmek 
durumunda kalmaktadırlar. Örneğin bütçeleme ve okula toplumun artan 
ilgisiyle uygun bir şekilde başetme görevlerinin herbiri yeni rolleri 
gerektirmektedir. Yöneticileri bu rollere daha iyi hazırlamak amacıyla çoğu 
eyalet müdürlerin eğitim yönetimi alanında lisans üstü bir derece almasını 
şart koşmaktadır (Brent 1998, s. 1). 

Ayrıca istihdam konusunda bir üst sınır çizmekten çok bir alt sınır 
çizen sertifikalandırma  koşulları okulların istihdam etme aşamasında yeni 
kurallarla daha da yükselebilmektedir. ABD'de bir okulda müdürlük 
yapabilmek için birbirinden farklı  gruplar oluşturan koşulları yerine 
getirmek gerekmektedir. Bunlardan biri eyalet eğitim yöneticiliği, okul 
müdürlüğü sertifikası  almak ve bunun için gerekli koşulları sağlamaktır. 
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Diğeri ise çalışılmak istenen okula ve çevreye, eyalete bağlı olarak ortaya 
konan ve adaydan yerine getirmesi beklenen koşullar dizisidir. Önemli bir 
başka boyutu ise öğretmenlik sertifikası  için olduğu gibi müdürlük 
sertifikalarının  da süre sınırı vardır ve sürenin uzaması için öngörülen eğitim 
ve çalışma koşullarının yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Okul Yöneticiliği Sertifikası  Koşulları 
Eyaletler arasında kısmen farklılık  olmasına karşın Yöneticilik 

Sertifikası  alabilmek için adaylardan beklenen koşullar hakkında somut bir 
değerlendirme yapabilmeye olanak sağlayacağı düşüncesiyle Missouri 
Eyaleti Sertifikalandırma  Koşullan verilmiştir. İstihdam koşulları listesi 
olarak Chicago Eyaleti devlet okulları için belirlenen istihdam koşulları 
örnek olarak seçilmiştir. 

Eyaletler öğretmenlik için olduğu gibi gibi okul müdürlüğü için de 
eyalet eğitim dairelerince verilen sertifikayı  zorunlu kılmaktadır. Buna göre 
kamu okullarında müdürlük yapacak birinin bu sertifikaya  sahip olması ve 
okul müdürlüğüne devam edebilmesi için de belirli aralıklarla bu sertifikayı 
yenileyebilmek için konulan koşulları da yerine getirmesi gerekmektedir. 
Buradan anlaşılacağı gibi, bir kez müdürlük yetkisi alan birinin yaşamı 
boyunca bu hakkı sürdürmesi mümkün olmamaktadır. 

Missouri Temeleğitim ve Ortaöğretim Dairesi (Missouri Department 
of  Elementary and Secondary Education-MDESE) okul müdürlüğü 
yapabileceklerin alma:-,ı gerekli sertifikayı  başlangıç ve ileri düzey olarak iki 
bölümde ele almaktadır. Ayrıca Özel eğitim kurumlarında yöneticilik 
yapmak için Özel Eğitim Yöneticiliği Sertifikası  almak gerekmektedir ve bu 
tür okullar için istenen koşullar diğer okulların yöneticiliğinden farklıdır. 
Missouri Eyaleti temeleğitim okulları düzeyi için Okul Yöneticiliği 
Sertifikası  alma koşulları Çizelge 2 ve Çizelge 3'de verilmiştir. 

Missouri  Eyaleti  Okul  Yöneticiliği  Sertifikası  Alma Koşullan 

Çizelge  2 Temeleğitim  Okullları  Yöneticiliği  Sertifika  Koşulları  (Initiai-Başlangıç) 

Başlangıç Sertifikası 
• Sertifika,  adayın koşulları tamamlayarak sertifikayı  almasından sonraki 5 yıllık 

süre için geçerlidir. 
• Missouri eyaleti profesyonel  öğretmenlik sertifikası  veya a) eyaletin onayladığı 

öğretmen yetiştirme programlarından lisans derecesi b) bu programların 
öğretmenlik için öneri yazısı ve c)mezuniyet değerlendirmelerinde istenen notu 
veya daha fazlasını  başarmış olma 

• MDESE'ce onaylanan en az 2 yıllık öğretim deneyimi 
• Temel düzeyde yönetici değerlendirmesinde başarılı olması 
» Psikoloji ve Normaldışı Çocukların Eğitimi kurslarını tamamlamış olması 
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• Eğitim Yönetiminde veya Missouri DESE tarafından  onaylanan bir fakülte/ 
üniversitenin kabul edilen bir alanından yüksek lisans derecesini alması 

• Missouri DESE'nin onayladığı fakülte/üniversitenin  resmi bürolarının sertifika 
önerisi. Bu öneri temeleğitim okullarının denetimi ve yönetimi üzerine 
yoğunlaşan eğitim derslerinden en az 24 sömestri saatlik bir eğitim derslerinin 
alınması ve temeleğitim okulları yöneticisi yetiştiren programın tamamlanmasına 
dayalı olarak yapılacaktır. 

• Onaylanmış olan mezuniyet kredilerinin içerdiği alanlar 
A) Spesifik  Dersler (En az iki sömestri saatlik ayrı lisansüstü dersleri olacak) 

-Eğitim Yönetiminin Temelleri 
-Temeleğitim Yönetimi 
-Temeleğitim programları 
-Okul Denetimi 

B) En az iki sömestri saatlik temeleğitim yönetriminde alan deneyimi 
C) Aşağıdaki her alanda uzmanlık ve/veya bilgi. 

-Öğretim yönetimi sistemleri; Okul Hukuku; Öğrenci Disiplini; Öğretim/ Öğrenme 
Süreçleri; Halkla İlişkiler; Öğretmen Değerlendirme; Eğittimde Ölçme;Okul 
İşletmeciliği vce Tesis Yönetimi; Okul Etkinlik Programlarının Koordinasyon ve 
Yönetimi;İletişim Becerileri Öğretimi (okuma, yazma, telaffuz,  dinleme, 
konuşma); Özel Program ve Hizmetlerin Koordinasyon ve Yönetimi. 

• Missouri onaylanmış bir üniversite/fakülteden  Temel Alan olarak Eğitim 
Yönetimi Master derecesinin alınmasını ve bu üniversitenin aday için Sertifika 
Önerisi Yazısın şart koşmaktadır. Bu öneri Müdürlük Sertifikası  Başvuru 
formlarının  bir parçasıdır. 

Başlangıç Sertifikasının  Yenilenmesi 
Müdürlerin Başlangıç Sertifikaları  sadece bir defalık  ve 5 yıllık bir süre için 
temeleğitim yöneticiliği lisansüstü programlarından 15 sömestri saatlik kredi almaları 
durumunda yenilenebilir. 

Çizelge  3 İleri  Düzey Temel  Eğitim  Okulları  Sertifikası  Koşulları  (Advanced-  İleri  Düzey) 
İleri Düzey Sertifika 
Bu sertifika  aşağıdaki koşullan taşıyan adaylara veriliş tarihinden itibaren 10 yıl 

geçerli olacaktır. 
A. Temeleğitim Müdürlüğü için gereken 5 yıllık Başlangıç Sertifikası  için gerekli 

tüm koşulların tamamlanması 
B. Missouri DESE'nin onayladığı temeleğitim müdürlerinin hazırlanması için eğitim 

yönetimi alanında yoğunlaşmış lisansüstü düzeyde bir eğitim uzmanlığı progra-
mının veya doktora derecesinin tamamlanmış olması ve 

C. Temeleğitim okulları yöneticilerini yetiştirmeye yönelen bir lisansüstü programın 
tamamlanmasına dayalı olarak üniversitenin ilgili bürosunun Sertifikalandırma 
Önerisi. 

İleri Düzey Sertifikanın  Yenilenmesi 
İleri Düzey Sertifikalar  şu koşullar yerine getirildiğinde 10 yıl için yenilenebilir; 
A) Önceki 10 yıllık süredeen az 5 yıllık okul yönetimi deneyimi. 
Beş yıllık deneyim koşulunu sağlayamayan adaylar, yenileme için Eğitim Komisyonu 
Temsilcisince uygun görülen bir Mesleki Gelişim Anlaşması (Professional 
Development Agreemerıt) yapacaklar ve bu anlaşma lisansüstü dersler veya 6 saatlik 
bir lisansüstü krediye denk mesleki gelişim etkinliğini içerecektir. 
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Şikago Eyaleti Okul Yöneticiliği Koşulları 

Chicago Devlet Okullarında görev yapacak müdürlerle ilgili olarak 
gereklilikler halihazırda müdürlük yapanlar ile müdür adayları açısından 
farklılık  göstermektedir. Bu gereklilik ve koşullar mevcut görev yapan 
müdürler ve aday müdürler itibariyle Çizelge 5'de verilmiştir. 

Çizelge  5 Şikago  Devlet  Okullarında  Müdürler  ve Müdür  Adaylarında  Aranan Nitelikler 
ve Sağlamaları  Gereken Koşullar 

Gerekli Nitelik ve Koşullar 
Mevcut 

Müdürler1 
Müdür 

Adayları 
Master Derecesi * * 

Eyalet İçin Geçerli Yönetimce Onaylanmış Illinois Tip 75 
Sertifikası 

* * 

Kombine edilmiş 6 yıllık sınıf  ve yönetim deneyimi - * 

1 Öğretmen gözlemi, gözetim ve yardımcı olma (coaching) ve 
personel işleri (remediation) gibi alanlarda 70 saatlik kurs ve 
çalışma 

- * 

30 gün yönetim stajı2 
- * 

Yerel Okul Konseyince iş performansı  konusunda olumlu 
değerlendirme 

* _ 
CEO, Yönetim Kurulu Başkanınca iş performansı 
konusunda olumlu değerlendirme 

* 

Her iki yılda 32 saatlik bir süre mesleki gelişme etkinliği * -

Şikago Kamu Okulları yerleşim (resident)siyasasına 
uygunluk 

* * 

Müdür Değerlendirme Kuruluna Müdür Adaylığı Başvurusunun 
yapılması3 * * 

Yerel Okul Kurulunca Seçim veya uzatma (Selection or 
retention) 

* * 

Dört günlük oryantasyon programı4 
* * 

Kaynak: Catalyst. Voices of  Chicago School Reform.  CPS Policies. Principal Requirements. 
Online : http://www.catalvst-chicago.org/resources/ policies/prinreg.htm 1.4.2002 
tarihinde ulaşıldı. 

1 Şikago veya başka bir yerde 2 veya daha fazla  bir süre için okul müdürü olarak hizmet 
vermiş kişileri kapsamaktadır. 
2 Önceki Şikago devlet okulları müdürleri,sınıf  dışında tam zamanlı çalışmış sistem dışından 
müdür ve müdür yardımcıları için bu koşul uygulanmamaktadır. 
1 Mevcut müdürler başvuru formunun  sadece ilk sayfasını  doldurmakta diğerlerinin tüm üç 
sayfayı  doldurmaları gerekiyor. 
4 Şikago'da sözleşmeli müdür olarak çalışmamış kişiler için uygulanmaktadır. 
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Eğitim Yöneticilerinin Gelirlerini Etkileyen Eğilimler ve 
Yöntemler 
Eğitim reformu  hareketi ve maliyet etkililik (accountability) 

konusundaki istemler nedeniyle liyakate dayalı ödeme ülke çapında dikkati 
çekmektedir. Yasa koyucular kamunun tutumunu yansıtmakta ve görüşlerini 
öğretmenlerin ve yöneticilerin maaşlarının / ücretlerinin performansa  dayalı 
olarak belirlenmesi gerektiğini dile getirmektedirler. Bazi kariyer yükseltme 
programları performans  artışını ödemelerde artışla ilişkilendirerek eleştirileri 
karşılamaya çalışmaktadır. (Burrup vd. 1996, s. 359). 

Gerçekte ödemenin liyakate/yeterliğe bağlı olması pek çok yerde 
destek bulmakla birlikte bu konuda uygulama ve güven sorunu bulunduğu 
da belirtilmektedir. Son yüzyılın yarısında bu yönde tartışmaların bulunduğu 
ve bunların da çok az değişme gösterdiği belirtilmektedir. Öte yandan 
yeterliğe dayalı bir ödeme sisteminin yeterlikleri objektif  bir şekilde 
ölçmesinin mümkün olmadığı da söylenmektedir. Öğretmenler bu konuda 
okul yöneticilerinin de böyle bir planı adil bir şekilde uygulayamayacaklarını 
düşünmektedir. Öyle görünmektedir ki, bu konu tartışılmaya devam 
edecektir. (Burrup vd. 1996, s. 359). Eğitim çalışanlarının ücretlerinde bazı 
benzerlikler olmasına karşın eğitim yöneticileri için bazı özel uygulamalar 
da sözkonusu olmaktadır. Burada öncelikle okul müdürleri de dahil tüm 
eğitim çalışanlarını etkileyen uygulamalar aktarılmış ve daha sonra özel 
olarak okul müdürlerine ilişkin ücret düzenlemesine ilişkin değerlendirmeler 
verilmiştir. 

Extra Görev Ödemeleri (Extra_Duty Supplements) 
Eğitim çalışanlarının yüklendikleri ek hizmetlere bağlı olarak ek 

ödemelerin uygulanması giderek daha yaygın hale gelmektedir. Bazı 
alanlarda, spor etkinliklerinde özellikle futbol  ve basketbolda antrönörlük 
yapmakla ilgili olarak yapılan ödemelerle başlayan bu uygulama, okul dışı 
etkinliklerin genişlemesi ile daha çok yaygınlaşmıştır. Bununla birlikte bu 
tür bir ödeme sisteminde en azından üç önemli sorunun bulunduğu 
belirtilmektedir (Burrup 1996, s. 359) 

1. Bu durum sıklıkla bu ödemeleri alanlarla almayanlar arasında 
sorunlara yolaçmaktadır. 

2. Eğer öğretmen öğretimi geliştirmek için maksimim çaba 
gösteriyorsa, ekstra ödemenin yapılmayacağı bir öğretim alanı 
bulmak çok zordur. 

3. Eğitim eğer gerçekten bir meslek olması sözkonusu ise, sahip 
olması gereken bazı özelliklerinin uygulamalar yoluyla 
aşındırılması ya da silinmesi eğilimi olabilir. Bu sistem altındaki 
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öğretmenler birim veya hizmetin özelliklerine bağlı olmaktan 
çok belirli bir işlevi yerine getirmek için gerekli zamana bağlı 
olarak düşünme eğilimine girerler. 

Böyle bir ödeme sistemi, tek tip ücret sisteminde var olan ve 
kaçınılmak istenilen sorunları da ortaya çıkarabilmektedir. Bu modelin 
zaafları  genellikle niteliği ölçmek yerine niceliği ölçmeye dayanmasından 
gelmektedir. 

Eğitim yöneticileri ve diğer tüm çalışanları doğrudan etkileyen çok 
sayıda ekstra ödeme özelliği olan gelir artırıcı, kazanç sağlayan, ekonomik 
yararı olan doğrudan ya da dolaylı ödemeler yapılmaktadır. Bu tür 
desteklerin kurumlara maliyetlerinin maaşların yüzde 35-40'ı arasında 
olduğu hesaplanmaktadır Genel olarak sağlanan maaş dışı yararlar/ödemeler 
arasında emeklilik, sosyal güvenlik, hastalık izni, kişisel izinler, belirli bir 
süre için ücretli/ücretsiz izinler, mazeret izinleri (yakınların hastalığı veya 
ölümü nedeniyle), sigorta, yaralanma ya da risk ödemeleri, vergi ertelemeleri 
ve indirimleri bulunmaktadır. (Burrup ve diğerleri 1996, s. 361-362). Burada 
belirtilen yararların bir kısmı tüm ülke çapında geçerli iken bir kısmının 
sadece bazı eyaletler ve devlet okullarıyla sınırlı olarak uygulandığı 
görülmektedir. 

Ücret Belirleme Sorunları 
Öğretmenler bir kamu çalışanıdır ve kamu fonlarının  kar güdülemesi 

altında bulunan özel sektörde yapılan ödemelerle yanşamaz olmasından 
dolayı da sıkıntı çektikleri düşünülmektedir. Göreli olarak diğer ülkelerde, 
özellikle azgelişmiş ülkelerdeki meslekdaşlarından çok daha fazla  ücret 
alabiliyor almalarına karşın, ABD'de de kamu çalışanları tüm düzeylerde, 
yazılı olmayan ekonomi kuralının kurbanı olarak görülmektedirler. Kamu 
kesiminde ödenen ücretler, kamu parasını (public treasury) korumaya yemin 
etmiş olan eyaletlerin eğitim kurullarınca kontrol edilmektedir. Özel 
sektörde ise bireysel bir yönetici veya işletmenin yönetim kurulu yarışmacı 
bir çerçevede ne kadar ödenmesi gerekiyorsa bunu ödemeye karar vermekte 
serbesttir. Ayrıca yapılan ödemeler ile çalışanın üretkenliği arasında 
doğrudan ilişki kurulması ve ölçümlerin buna yönelmesi sözkonusu 
olmaktadır. Ancak Eğitim Kurullarının hizmetin üretimindeki artışın daha 
yüksek ödeme yapılan öğretmenler ve eğitim çalışanlarından 
kaynaklandığını ölçmelerinin çok güç olduğu yönünde değerlendirmeler 
yapılmaktadır (Burrup vd. 1996, s. 360). 

Ücret belirlenmesinde kullanılan yapı veya dayanaklara bakılmak-
sızın, eğer onun hizmetinden yararlanılmasına karar verilmiş ve bir anlaşma 
yapılmış ise En zayıf,  en az güvenilebilen, veya en az eğitim ve deneyim 
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sahibi olan öğretmen için dahi yeterli düzeyde belirli bîr en az ücretin, 
maaşın belirlenmesi zorunluluğu kabul görmektedir Bu görüşe göre ekstra 
hizmetler için ekstra ödemeler, liyakate bağlı ödemeler, kariyer 
basamaklarına bağlı ödemeler veya herhangi bir diğer özel düzenlemeler bu 
en az ödeme miktarına eklenmelidir. (Burrup vd. 1996, s. 360). 

Ücret Belirlemede Eğilimler 
ABD'de eğitimcilerin ücretlerinin belirlenmesi statik bir durum 

olarak görülmemektedir. Diğer kamu çalışanları gibi eğitimciler, eğitim ve 
okul yöneticilerinin de sendikal örgütlenme özgürlüğü bulunan ülkede uzun 
süredir iki sendika temel olarak etkinlik göstermekte ve ücret 
belirlenmesinde etkili olmaktadır. Ülkenin öğretmenler ve diğer eğitimciler 
açısından öncü örgütlenmeleri arasında yer alan Ulusal Eğitim Derneği 
(NEA-National Education Association) ve Amerikan Öğretmenler 
Federasyonu (AFT- Amerikan Öğretmenler Federasyonu) çeşitli örgütlenme 
düzeyleri ve ortaklıklardan sonra günümüzdeki yapılarına ulaşan en çok 
etkiye sahip örgütlenmeler sayılabilir (Streshly veTodd A. DeMitchell 
1994). Her iki örgütün üye sayısının büyüklüğü gözönüne alındığında 
toplam olarak ülkedeki öğretmenlerin neredeyse tamamına ulaştıkları 
düşünülebilir. 

Eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin sendikalarının eğitim sistemi 
üzerinde güçlü etkide bulunmasının, bazı durumlarda öğrenci ve velilerin 
beklentilerinin karşılanmadığı gerekçesiyle öğretmenlere ve sendikalarına 
yönelik eleştirilere neden olduğu da görülmektedir. Öte yandan son yıllarda 
en düşük ücret artışı gerçekleştirilen ve sürekli olarak iş yükleri artan bir 
kesim olmaları nedeniyle okul müdürleri ve öğretmenlerin de yakınmada 
bulunduklarını belirtmek gerekir. 

Ücretlerdeki eklemeler veya iyileştirmelerin, eğitim maliyetini 
yükseltmekle birlikte geçmişte sık sık ücretlerle ortaya çıkan adaletsizlik ve 
eşitsizlikleri de azaltmakta olduğu ileri sürülmektedir. Ücret 
düzenlemelerinde saptanan en önemli eğilimlerden bazıları şunlardır (Burrup 
1996, s. 360-361). 

1. Standard taban ücret düzenlemesi minimum düzeyde ve temel 
bir ödeme ölçeği olarak kalmaya devam ederken, bireylerin ücret amacıyla 
bireysel olarak pazarlık etmesini elimine etmeye katkıda bulunur. 

2. Kariyer basamakları veya liyakata dayalı ödeme programları gibi 
öğretmen etkililiği ölçümlerine dayalı ücretlendirmeye daha büyük önem 
verilmiştir. 

3. Maaş düzenlemesi indeksinin daha yaygın kabulü ve bunun 
üzerinde yoğunlaşma farklı  özelliklerdeki personelin maaşlarının 
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belirlenmesinde kullanılmış ve aynı zamanda öğretmenlik mesleğine tepede 
veya buna yakın bir düzeyde tercih edilebilir bir ödemenin yapılması 
sözkonusu olmuştur. 

4. Bazı öğretmenlerce gerçekleştirilen ekstra etkinlikler, özellikle 
ekstra sınıf  etkinliklerinin yürütülmesinde alınan sorumluluklar için, ek 
ödemelerin yapılmasına daha çok önem verilmiştir. Bu durum aynı zamanda 
çatışmaların sürmesine de yolaçıyor görülmektedir. 

5. Yaşama maliyeti faktörü,  öğretmenlerin genellikle daha yüksek 
maaş taleplerine yolaçabilecek olması nedeniyle kaygı duyulmakla birlikte, 
tüm düzeylerde maaşların belirlenmesinde kabul edilmiştir. 

6. Dikkatler daha çok, öğretmenlerin uzun dönemli kontratlardan 
yararlar sağlaması üzerinde yoğunlaşmıştır. Gelecekte 10, 11, 12 aylık 
kontratlar bugün olduğundan çok daha fazla  bir şekilde öğretim personeline 
teklif  edilecek gibi görünmektedir. 

7. Yıllık maaş artışları tüm düzeylerde gerçekleşmektedir, ki değişik 
artışlar ile kategorilerin çoğunda maksimum maaşa ulaşılmaktadır. 

8. Maaş düzenlemeleri öğretmenleri mevcut eğitimlerine ek olarak 
akademik ve mesleki eğitime güdülemek için bir araç olarak da 
gerçekleştirilmektedir. 

9. Daha fazla  ilerleme maaş düzenlemelerinin adapte edilmesi ile 
birlikte yapılmaktadır, ki meslekten bir öğretmen 10-12 yıllık bir süre içinde 
başlama ücretini ikiye katlayabilecektir. 

Okul yöneticilerinin gelirleri okullarda tüm personele ilişkin olarak 
sürdürülen tartışmalara bağlı olarak etkilenme gösterse de bazı noktalarda 
farklılıklar  göstermektedir. Bu farklılıklara  ilişkin ortaya konan tartışmalar 
ve yöneticilerin ücretleri ve diğer kazanımlarını belirleyen eğilimler ve 
koşullar arasında şunlar sayılmaktadır. ( Burrup ve diğerleri , 1996, s.366) 

1. Şef  yöneticiler ve ilçe merkezi eğitim yöneticileri ve 
deneticilerinin maaşları çoğunlukla pazarlık, görüşme sonucu 
belirlenmektedir. Bu görüşmeler, adayın eğitimi, geçmiş deneyimleri ve 
pozisyon için sözkonusu olabilecek yarışmanın genişliğine dayalı olarak bir 
sonuca ulaşmaktadır. 

2. Yönetici ve denetici personelin maaşları öğretmen maaşlarıyla 
aynı düzeyde değildir. Yönetici ve deneticiler çeşitli nedenlerle daha yüksek 
maaş almaktadırlar. Bu nedenler arasında a) onların belgelendirme koşulları 
daha yüksektir, b) Pozisyonları daha çok alanla ilgili bilgi ve beceri 
gerektirir, c) Daha çok kişinin etkinliğinden sorumludurlar, d) Yılın daha 
uzun bir kısmında hizmet verirler (öğretmenlerin 9-10 ayına karşılık 11-12 
aylık bir süre görev yaparlar). 
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3. Yönetici ve denetici maaşlarının doğrudan öğretmen maaşlarına 
bağlı olduğu azınlıkta olan bazı bölgelerde yönetici maaşını belirlemede 
kullanılan iki yaygın yöntem bulunmaktadır, a) Aynı düzeyde eğitim ve 
deneyime sahip bulunan öğretmenler için verilen maaşın belirlenmiş bir 
miktarda üzerinde ödeme yapmaya dayalı; veya b) öğretmenlerin 
maaşlarının üzerinde önceden belirlenmiş bir oranda artışına dayalı. 

4. Bazı bölgelerde yöneticilerin maaşlarının belirlenmesi 
öğretmenlerin maaşlarının düzeyine ek olarak okulda bulunan öğretmen 
başına, öğrenci başına veya her ikisinin de dikkate alınması ile bir miktarın 
eklenmesine dayalı olarak belirlenmektedir. 

5. Yönetici ve denetici pozisyonların genellikle sürekliliği düşük 
düzeyde görülmekte ve belirlenmiş yıllık artışları yeterince sağlanmamak-
tadır. Yerel okul yönetim kurullarında, özellikle de kırsal topluluklarda, bu 
maaşları düşük tutma eğilimi bulunmaktadır. Bunun nedenleri arasında da a) 
Bu konumdaki personelin gerektirdiği özel yetişmenin ve bunların eğitim 
programlarına yapacakları katkının farkına  varılmaması, b) pek çok kurul 
üyesinin yönetim ve denetim çalışanlarının maaşlarının düzeyi ile doğrudan 
bir deneyime sahip olmamaları ve bunların maaşları belirlerken kendi mali 
güçleriyle bir ilişki kurarak maaş belirleme eğilimi göstermeleri 
bulunmaktadır. 

Eğitim Yöneticilerinin Ücretlerinin Düzeyi 

Eğitim yöneticilerinin kazançları pozisyonlarına, deneyim ve 
sorumluluklarının düzeyine, ve bulundukları kurumun yerleşim yeri ve 
büyüklüğüne bağlı olarak değişmektedir. Bununla birlikte bazı pozisyonlar 
için ortalama bazı gelir düzeylerinden sözetmek olanaklıdır. 

1992-1993 yılı ve 1999-2000 için yapılan çalışmalarda belirtilen 
müdür ve müdür yardımcılarının ortalama gelirleri okul türleri itibariyle 
sırasıyla şöyledir; 
Müdürler 1992-93 1999-2000 

Temeleğitim 54 900 $ 69 407 
Ortaokul/ Lise ilk kısmı 58 600 $ 73 877 
Lise (ortaöğretim) 63 000 $ 79 839 
Müdür Yardımcıları 
Temeleğitim 45 400 $ 56 419 
Ortaokul/ Lise ilk kısmı 49 900 $ 60 842 
Lise (ortaöğretim) 52 300 $ 64 811 

Kaynak:  (U.S.  Department  of  Labor, Bureau of  Labor Statistics.  1994, s.32; 2002, s. 45). 
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Bir başka okul yöneticilerinin gelirlerine ilişkin araştırmada çeşitli 
bölgelere göre ücret ve diğer ödemelerde farklılıklar  ortaya konmuş ve son 
yıllardaki ücret artışlarından en az okul müdürlerinin yararlandığı ancak iş 
yüklerinin çok arttığı ve bu yüzden de okul müdürlüğünün ücret açısından 
çekiciliğinin kalmadığı vurgulanmıştır. (NAESP 2002). Ülke çapında 687 
okuldan alınan örneklemle ortaya konan temeleğitim okulları müdürlerinin 
ücret düzeylerindeki dağılım şu şekildedir. 

ge (Region) Miktar Ulusal Ortalamayla Kıyası 
New England $76,579 + 4.7% 
Mideast 87,338 + 19.5 
Southeast 67,458 -7.7 
Great Lakes 74,476 + 1.9 
Plains 66,455 -9.1 
Southwest 64,352 - 12.0 
Rocky Mountains 63,048 - 13.8 
Far West 85,385 +16.8 
Ulusal Ortalama 73,114 

Pekçok eyalet okul müdürü gereksinmesini karşılamak ve açığın 
azalmasını sağlamak üzere emeklilik dönemine gelen müdürlere ekonomik 
önem taşıyan ödemeler ve ek yararlar sunmaya yönelmektedir (NAESP 
2001). Bu yolla ücret yukarı çekilmiş, müdür açığı da bir süre ertelenmiş 
olmaktadır. Okul müdürleri açığını temel güdüleyici olarak ücreti kulanarak 
doldurmanın yanıltıcı olacağı bu açığın idealist öğretmenler yoluyla 
doldurulmasının mümkün olacağının düşünenler de bulunmaktadır 
(Coeyman 2000). 

Sonuç 
ABD'de, eğitim yöneticiliği ve özellikle de okul müdürlüğü özel bir 

yetişme gerektiren, orofesyonel  bir meslek olarak tartışma götürmez bir 
şekilde kabul edilmiştir. Ancak, giderek karmaşıklaşan beklentiler ve 
fmansal  verimlilik baskıları okulların yönetimini sadece eğitim yöneticiliği 
eğitimiyle yapmayı zorlaştırmış, işletme yöneticilerini ve bu yolla işletme 
anlayışını daha çok okula taşımaya yolaçmıştır. 

Okul müdürleri kendilerine sağlanan ücret ve diğer ödemeleri 
yetersiz bulmakta ve okul bölgelerinin yöneticileri ve genel olarak toplum 
öngörülen standard nitelikleri taşıyan müdür adaylarının bulunmasında 
kaygılar taşımaktadır. Bu süreç içinde eğitim yöneticilerinin/okul 
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müdürlerinin daha çok işletmeci davranışı geliştirmeye zorlandıklarını 
söylemek mümkün görünmektedir 

Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesinden istihdamına ve ödeme 
düzeyinin belirlenmesine kadar bu kabule uygun koşullar ortaya çıkmıştır. 
Toplumun eğitime verdiği önemin ve okullardaki görevlerin artmasına 
paralel olarak da okullarda müdürlerden beklenen yeterlikler ve üstlenmeleri 
beklenen işlerde artış olmuştur. Bu nitelik ve çalışma koşullarında ortaya 
çıkan yükselme, müdürlük mesleğinin getirişini artırmakla birlikte bu 
mesleğe hazırlanmak için gerekli süreyi de artırmış, mesleğe hazırlanan ve 
istekli kişiler ile ortaya çıkan yüksek yeterliğe sahip eğitim yöneticileri 
gereksinmesi arasında boşluk doğduğu ve gelecekte de bunun artacağı 
kaygılarını artırmıştır. 

Eğitim hizmetinin toplumun, velilerin ve öğrencilerin 
gereksinmelerini ve beklentilerini daha yüksek düzeyde karşılayabilmek ve 
sağlıklı bir eğitim hizmeti sunmak için işletme yönetimi temelinde eğitim 
alan yöneticiler değil, eğitimcilik temeli olan yöneticilerin tercih edilmesi 
gerektiği görüşü istihdam politikalarında geçerliliğini korumaktadır. Diğer 
eğitim dışı görevlerin sürdürülmesi için okullara, işletme dahil diğer 
alanlarda yetişmiş personelin desteğini sağlayacak istihdam politikaları da 
çeşitli düzeylerde uygulanmaya başlanmış ve sürdürülmektedir. Bu yolla 
okul yöneticiliğinin giderek karmaşıklaşan rol ve sorumluluklarının 
karşılanmasında yöneticilere önemli bir destek sunulmuş olmaktadır. 

KAYNAKÇA 
Adams, Jeanne P. "Good Principals, Good School" Thrust for  Educational Leadership. Vol 

29, No 1, p, 8-11, September- October 1999. ERIC No: EJ592962 
Aksoy, Hasan Hüseyin. (1999). " Avrupa ve ABD'de Eğitim Bilimleri Eğitiminin 

Yapılanması ve Öğretmen Eğitimi". A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi "Öğretim 
Birliğinin 75. Yılı ve Eğitim Bilimlerinin Dünü Bugünü ve Yarını Sempozyum 
Bildirileri ve Panel Tartışmaları 3-4 Mart 1999, (Yayına Hazırlayanlar I. Ünal, Ö. 
Kutlu, G. Ç. Bali) Yayın No:184 Ankara, ss.l 19-139. 

Brent, O. Brian. "Should Graduate Training in Educational Administration be Required for 
Principal Certification?  Existing Evidence Suggests the Answer is No". Teaching 
in Educational Administration. Dision A- American Educational Research 
Association. October 1998, Vol.5, No. 2, pp.1,3. 

Coeyman, Marjorie (2000). Finding the Principal Within". Christian Science Monitor. 
25.7.2000. Vol. 92, Issue 170. P15, Op, 4C. 

Bursalıoğlu, Ziya. (1987). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Genişletilmiş Yedinci 
Baskı. A.Ü. Eğitim Bilimleri fakültesi  yayınları. No: 154. Ankara. 

Burrup, Percy E., Vern Brimley, Jr., Rulon R. Garfield.  (1996). Financing Education in a 
Climate of  Change. Sixth Edition. Allyn and Bacon, Needham Heights, Mass. 

Catalyst. (2002).Voices of  Chicago School Reform.  CPS Policies. Principal Requirements. 
Online : http://www.catalvst-chicago.org/resources/policies/prinreq.htm 

272 

http://www.catalvst-chicago.org/resources/policies/prinreq.htm


Fenvvick, Leslie T. ve Mildred Collins Pierce. "The Principal Shortage: Crisis or Opportunity? 
(Before  we certify  non-educators as principals, let's take a look what the job 
entails). Principal Magazine. March 2001. Online: 
http://www.naesp.org/comm/p0301.htm 4 Mayıs 2002'de ulaşıldı. 

Hanushek, Eric A., C. Benson, R.B. Freeman, D.T. Jamison, H. M. Levin ve diğerleri. 
Making Schools Work. Improving Performance  and Controlling Costs. (1994) 
The Brrokings Institution, Washington, D.C. 

Hertling, Elizabeth. (2001). "Retaining Principals" ERIC Clearinghouse on Educational 
Management. ERIC Digest 147. April 2001. 

Hill, John C. (1992). The New American School. Breaking the Mold. Technomic 
Publishing Campany, Inc., Pennsylvania. 

Lashway, Lary. "Trends ans Issues: Training of  School Administrators". ERIC Clearinghouse 
on Educational management. Online: http://eric.uoregon.edu/issues/training/01.html 
22.01.1999 tarihinde ulaşıldı. 

Missouri Department of  lementary and Secondary Education. Division of  Teacher Quality and 
Urban Education- Sertifıcation  Requirements . Online: 
http://www.dese.state.mo.us/divteachquaI/teachcert/admin.html 1 Nisan 2002'de 
ulaşıldı. 

National Association of  Elementary School Principal. NAESP News "School Principals 
Receive Lowest Pay Increase in a Decade" 6 Nisan 2002. (Online: 
http://www.naesp.org/index.html) 
.Communicator. "Principal Shuffle".  September 2001. Online: 
http://www.naesp.org/index.html 4 Mayıs 200l'de ulaşıldı. 

Perlstein, Linda.(1999). Wanted: A Few Good Principals. As the Job Becomes More 
Complicated, Schools Fear an Administrative Shortage. Washington Post. 
Tuesday, January 5, 1999; Page B01. 

Streshly, William A. ve Todd A. DeMitchell. (1994). Teacher Unions and TQE Building 
Quality Labor Relations. Corwin Press, Inc. Thousand Oaks, California. 

U.S. Department of  Education. National Center for  Education Statistics (NCES).(1997). 
Digest of  Education Statistics 1997. NCES 98-015, Washington DC. 

U.S. Department of  Labor Bureau of  Labor Statistics. May 1994. Occupational Outlook 
Handbook. 1994-1995 Edition Bulletin 2450. 

. (2002) Occupational Outlook Handbook. 2002-03 Edition. Online: 
http://www.bls.gov/oco/home.htm 1 Nisan 2002'de ulaşıldı. 

Public Agenda. Online: http://www.publicagenda.org/ 

273 

http://www.naesp.org/comm/p0301.htm
http://eric.uoregon.edu/issues/training/01.html
http://www.dese.state.mo.us/divteachquaI/teachcert/admin.html
http://www.naesp.org/index.html
http://www.naesp.org/index.html
http://www.bls.gov/oco/home.htm
http://www.publicagenda.org/


AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 
YÖNETİCİLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİCİ 

GELİŞTİRME AKADEMİSİ ÖRNEĞİ 

Doç.Dr.İnayet  Pehlivan AYDIN 

Özet 

Bu bildiride  Amerika  Birleşik  Devletlerinde  eğitim yöneticilerinin 
istihdam  koşulları  ve eğitim yöneticisi yetiştirme  programlarının  niteliği 
üzerinde  durularak,  Cincinnati  Üniversitesi  Yönetici  yetiştirme  Akademisi 
örneği incelenmiştir.  Bildiride  eğitim yöneticisi kavramı  okul  müdürleri  ile 
sınırlı tutularak  kullanılmıştır. 

Bilindiği  gibi eğitim yönetimi, ABD 'de  doğmuş  ve önemli bir bilgi 
birikimi  sağlanmış olan bir alandır.  Bütün eyaletlerde  eğitim yöneticilerinin 
hangi koşullara  göre atanacağı ve eğitim yöneticilerinin  ne gibi bir eğitim 
sürecinden  geçmesi gerektiği  belirlenmiştir.  Bu gereklilikler  ve koşullar 
arasında  eyalet  bazında  farklılıklar  olmakla  birlikte  temel standartlar 
bellidir.  Bu standartların  en göze çarpanı eğitim yönetimi alanında  yüksek 
lisans derecesi;  eğitim yönetimi sertifikası;  kamu okullarında  5 yıllık 
deneyim  ve adayların  diğer  niteliklerinin  yönetim kurulları  tarafından  uygun 
bulunmasıdır.  Bu bildiride  eyaletler  bazında  eğitim yöneticilerinin  seçim ve 
atanmasında  ne gibi kriterler  arandığı  üzerinde  ayrıntılı  olarak  durulmuş  ve 
eğitim yöneticilerinin  hizmet öncesi ve hizmet içinde  yetiştirilmesine  ilişkin 
olarak  uygulanan sistemler  irdelenmiştir. 

Ayrıca özgün bir yönetici yetiştirme  modeli  olan Cincinnati 
Üniversitesi  örneği adayların  seçimi, eğitim programının  amaçları, eğitim 
süreci, öğretici  kadro,  kullanılan  yöntemler  ve değerlendirme  yöntemleri 
açısından  ele alınarak  incelenmiştir. 

Giriş 

Okul müdürlerinin , okulda kendilerinden beklenen rolleri yerine 
getirebilecek biçimde yetiştirilmeleri son yıllarda birçok ülkede üzerinde 
önemle durulan konulardan biridir. 
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İyi yetişmiş ve yaratıcılığını işine aktarabilen bir okul yöneticisinin, 
okulun vizyonunu geliştirilmesinden, kaynaklarının artırılmasına kadar pek 
çok konuda okulun kaderini değiştirdiği bilinmektedir. Son dönemlerde iyice 
belirgin hale gelen okulların yerinden yönetimi eğilimi de okul yöneticilerin 
olağanüstü bir sorumluluk üstlenmesini ve zorluklarla okuldaki takımı ile 
birlikte başa çıkabilecek yeterlikleri kazanmış olmasını bir önkoşul olarak 
vurgulamaktadır. 

Bu amaçla çeşitli üniversitelerin açtığı farklı  programlarla, okulu 
beklenen etkililik düzeyine ulaştıracak okul liderlerinin yetiştirilmesi 
amaçlanmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde okul müdürlerinin 
seçilmesi ve atanması sürecinde artık okul müdürü adaylarının bir takım 
minimum standartları taşımalarının yanında, kendilerini eğitim yönetimi 
konusunda çok iyi geliştirmiş olmaları atamada aranan koşullar arasında 
göze çarpmaktadır. 

Amerikan Eğitim Sisteminde Okul Müdürü Olmanın Temel 
Koşulları 

Amerikan Eğitim Sisteminde okul müdürlerinin yetiştirilmesi 
eyaletlerin kontrolündedir ve bu programlar öğretmen olmayanlara kapalıdır 
(Cooper and Boyd,1987,3). Okul müdürü olma koşulları eyaletten eyalete 
farklılık  göstermektedir. Ancak genel olarak bakıldığında aşağıda belirtilen 
temel koşullar tümünde ortaktır (Kimbrough and Burkett, 199,28): 

1. Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisans derecesi, 
2. Okul müdürü olmak için geçerli bir sertifika. 
3. Kamu okullarında belli bir süre deneyim. 
4. Adayların niteliklerinin yönetim kurulları tarafından  uygun 

bulunması. 

Amerika'da pek çok okul sistemi bölgede kimlerin okul müdürü 
olabileceğini saptamak üzere değerlendirme merkezlerinden yararlan-
maktadır (Ubben and Hughes ,1992,9). BU anlamda değerlendirme 
merkezleri okul müdürü adaylarının belirlenmesinde etkin bir rol 
almaktadırlar. 

Amerika Birleşik Devletlerinde ilk ve ortaöğretim kurumlarına 
müdür olarak atanma koşulları Tablo 1 'de gösterilmiştir (Goddard,1989): 
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Tablo  1 Abd'de  Okul  Müdürlüğü  İçin  Gerekli  Sertifika  Ve  Koşullar 

Eyalet 
KOŞULLAR 
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Alabama + + 3 Yı! 
Alaska 
Arızona + + 3 Yıl ATP 30 

Sem./Saat 
2 Yıl Okul Müdür 

Yardımcılığı 
Arkansas + + NTE 45 Sem/Saat 
Calıfornıa + + 3 Yıl + + 
Colorado + + 3 Yıl + + 
Connectıc 
ut 

+ + 5 Yıl + 15 
Sem./Saat 

Delaware + + 3 Yıl + 15 
Sem./Saat 

Florıda 
Georgıa + + 3 Yıl + 
Havvaıı + + 5 Yıl 21 

Sem./Saat 
+ 

İdaho + + 3 Yıl + + 
Illinois + + 2 Yıl 30 

Sem./Saat 
+ 

Indıana + + 3 Yıl 45 
Sem./Saat 

Iowa + + 4 Yıl + 
Kansas + + 2 Yıl + 
Kentucky + + 3 Yıl 45 Sem./ 

Saat 
Louısıana + + 5 Yıl + + 
Maıne + + 3 Yıl 1 Yıl veya 5 hafta 
Maryland + + 3 Yıl 15 Sem 

/Saat 
Massachu 
set 

+ 3 Yıl 20 Saat 

Mıchıgan 
Minnesota + + 3 Yıl 45 

Sem./Saat 
Mıssıssıpp 
1 

+ + 1 Yıl + + 

Missouri + + 2 Yıl + 24 
Sem./Saat 

2 Sem./saat 
Uygulama 

Montana + + 3 Yıl 14 
Sem./Saat 

Nebraska + + 2 Yıl 36 
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Sem./Saat 
Nevada + + 3 Yıl 18 

Sem./Saat 
New 
Hempshı. 
New 
Jersey 

+ + 3 Yıl 24 
Sem./Saat 

New 
Mexıco 

+ + + 18 
Sem./Saat 

180 Saat 
Uygulama 

New York + + 3 Yıl 30 
Sem./Saat 

1 Yıl Tam zamanlı 
Çalışma 

North 
Carol. 

+ + 4 Yıl 20 
Sem./Saat 

Ohıo + + 3 Yıl + + 45 
Sem./Saat 

Oklahoma + + 2 Yıl 16 
Sem./Saat 

Oregon + + 8 Sem./Saat 3 sem.Saat 
İntörnlük 

Pennsylva 
n. 

+ + 5 Yıl + + 

Rhode 
Island 

+ + 3 Yıl 24 
Sem./Saat 

SOUTH 
Carollna 

+ + 3 Yıl + NTE 

South 
Dakot. 

+ + 2 Yıl + 1 Yıl alan 
deneyimi 

Tenessee + + 3 Yıl 
Texas + + 2 Yıl 45 

Sem./Saat 
3-6 Sem/Saat 

intörnlük 
Utah + + 2 Yıl + + 
Vermont + + 3 Yıl + + 
Vırgınıa + + + 
VVashmgt 
on 

+ + 2 Yıl 20 
Sem./Saat 

1 Yıl alan 
deneyimi 

West 
Vıgınia 

+ + 

Wısconsın + + 3 Yıl Pratik 
Wyomıng + + 3 Yıl 15 

Sem./Saat 
District Of 
Colombia 

Tablo 1 'de görüldüğü gibi Amerika Birleşik Devletlerinde okul 
müdürü olma koşulları; geçerli bir öğretmenlik sertifikası,  eğitim 
yönetiminde yüksek lisans, başarılı bir öğretmenlik deneyimi, eğitim 
yönetimi ve denetimi sertifikası  ya da programından mezun olmak (bu 
programların süresi eyaletler arasında farklılık  göstermektedir), intörnlük; 
uygulama ya da alan deneyiminden oluşmaktadır 
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Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi {National Center For Education 
Statistics (NCES)} 1990-1991 Okul ve Personel istatistikleri verilerine göre 
neredeyse bütün okul müdürleri okul müdürü olmadan önce öğretmen 
olduklarını belirtmişlerdir. Bu müdürlerin öğretmenlik deneyimi ortalama 10 
yıldır. Kırk yaş altı öğretmenler bile ortalama 8 yıl öğretmenlik yapmış ya da 
okul ve bölge düzeyinde çeşitli yönetsel görevlerde bulunmuşlardır. Okul 
düzeyindeki yönetim görevleri bölüm başkanlığı, müdür yardımcılığı,; bölge 
düzeyinde ise program geliştirme uzmanlığı ya da özel konularda 
danışmanlık görevlerini içermektedir. Okul müdürlüğünde önce bu 
görevlerde bulunma süresi ise yaklaşık beş yıldır.Okul müdürü olmadan 
önce yönetsel olmayan görevlerde bulunma ya da ilk ve ortaöğretim 
düzeyinde deneyim süresi ise yaklaşık altı yıl olarak belirlenmiştir ( 
Kaufman  and Huang, 1991, 92-151). 

Amerika'da Okul Müdürlerinin Yetiştirilmesi 
Amerika'da geleneksel olarak eğitim yöneticileri başarılı 

öğretmenlerin ilerlemek amacı ile yönetim becerilerini iş başında 
öğrenmeleri ya da lisansüstü düzeyde yetiştirilmeleri ile iş başına 
gelmişlerdir. Amerika'da bireylerin okul müdürlüğü görevinin gerektirdiği 
bilgi ve becerileri kazanabilecekleri genel kabul gören üç yol vardır 
(Anderson, 1989, 9-10): 

a) Okul müdürü olmak için gerekli sertifikanın  verilebilmesi için 
eğitim yönetimi alanındaki kurslar ve gerekli alan deneyimini 
içeren üniversite ve kolejler tarafından  sunulan lisansüstü 
programlar. 

b) Pek çok eyalette okul müdürlüğü için önkoşul sayılan öğretmen, 
danışman, koç, bölüm başkanı olarak farklı  pozisyonlarda 
istihdam edilmiş olmak. 

c) Bir okul müdürü olarak belli görevleri gerçekleştirmek için 
gerekli bilgi ve becerileri değerlendirmek, geliştirmek ve rafine 
etme fırsatı  kazanmak amacı ile okul müdürü olmaya aday 
kişilerin kolej ve üniversiteler, meslek örgütleri ya da okul veya 
eğitim bölgeleri tarafından  karşılanan ya da finanse  edilen 
değerlendirme merkezlerinin sağladığı hizmet içi eğitim 
programları. 

1980'ler ve 1990'larda hem okul müdürlerinin yetiştirilerek 
hazırlandığı üniversite programlarında hem de alanda önemli değişiklikler 
göze çarpmaktadır. Eğitim yönetimi doktora programları işletme 
yönetiminden esinlenerek daha çok yönetim becerilerine ve araştırmaya 
dönük bir biçim kazanmıştır. Pek çok eğitim yöneticisi kariyerleri açısından 
araştırmaya dönük programlarda yaşanan sorunlar nedeniyle daha çok 
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uygulamaya dönük doktora programları aramaktadırlar. Bu dönemde 
okulların daha etkili olarak işletilmesini sağlayacak yöntemler 
geliştirilmiştir. Eğitim bölgelerinden sorumlu yöneticiler okul hukuku, okul 
finansmanı,  personel yönetimi ve yerinden yönetim konularında daha çok 
bilgi edinmeye başlamışlardır ( Pulliam ve Van patten, 1995, 219). 

Okul Müdürlerinin Hizmet Öncesi Eğitimleri 

Amerika'da okul müdürlerinin hizmet öncesi yetiştirilmeleri, 
kaçınılmaz bir biçimde okul müdürü seçme süreci ile ilişkilidir. Pek çok 
aday okul müdürü, yönetici olmaya çok erken karar verip bir kurs, derece ya 
da gerekli sertifikaya  sahip olmayı okul müdürlüğüne yükselmenin ön 
koşulu olarak görür. Kolej ve üniversiteler lisansüstü öğrencilerine okul 
yönetimi konusunda düzenlenen kurs ve seminerlerle gerçek öğrenme 
merkezleri olarak hizmet verir. Okul müdürlüğüne hazırlayıcı pek çok 
program eğitimin amaçları ve sorunları, yönetsel örgütlenme, öğretimsel 
liderlik, karar verme, eğitimsel değişme gibi etkili bir okul müdürünün 
performansını  artıracak teorik ve uygulamalı konuları içerir. Bu anlayış 
yönetime yeterlik temelinde yaklaşılmasının bir sonucudur. Pek çok hizmet 
öncesi okul müdürü yetiştirme programı geleceğin okul müdürlerine başlıca 
yönetim ve eğitim kuramları konusunda temel bir anlayış ve deneyim 
kazandırmayı amaçlamaktadır (Lipham, Rankin ve Hoeh, 1985, 295). 

Licata ve Ellet'e göre üniversiteler yeni okul müdürlerinin işe 
alınması sürecinde okul bölgelerine yardımcı bir rol üstlenmelidir. Onlara 
göre, üniversite öğretim üyeleri, okul bölgeleri ve diğer mesleki dernekler 
okul müdürlerinin mesleki başarısında önemli bir katkı yapabilirler ve 
başarılı bir mesleki uyum deneyimi elde edebilmesi için okul müdürü ile 
birlikte çalışabilirler (Anderson,1989, 73). 

Genellikle okul müdürlerinin hizmet öncesi eğitimleri lisans 
eğitiminden sonra üniversitede alınacak 30 kredilik bir lisansüstü eğitimden 
oluşur. Ancak yıllardır okul müdürleri üniversitedeki bu eğitimlerinin onları 
iş yaşamının gerçeklerine hazırlamadığından yakınmaktadırlar. Yakın 
zamandaki raporlar göstermektedir ki okul müdürlerinin bu duyarlılıklarını 
ortadan kaldıracak fazla  bir gelişme de olmamıştır. Güney Bölgesi Eğitim 
Kurulu'nun 1983'te yayınladığı raporda okul müdürleri üniversitedeki 
eğitimlerinin aşırı kuramsal ve iş yaşamının sorunları ile baş edebilecek 
nitelikte olmadığını belirtmişlerdir (Anderson, 1991, 5). 

Ancak bu yakınmaları dikkate alan bazı üniversiteler, okul müdürü 
hazırlama programlarını geliştirmektedirler. Okul bölgeleri ile birlikte 
çalışarak okul yönetiminin kuramsal kavramları ile okul müdürünün rollerini 
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oluşturan uygulamalı boyutu arasındaki boşluğu kapatmaya çalışmaktadırlar 
(Anderson, 1991, 2). 

Okul müdürlerinin hizmet öncesi yetiştirilmesi ile ilgili programlar 
üniversiteden üniversiteye önemli farklılıklar  göstermektedir ancak bu 
kurumların çoğu temel konularda birleşmektedirler. Üniversite programları 
genellikle eğitim ve program geliştirmenin temelleri, eğitim yönetimine 
giriş, denetim, okul hukuku, okul finansmanı,  okul-toplum ilişkileri, 
uygulama gibi konulardan oluşmaktadır. Bu programların çoğu okuldaki 
öğrenme/öğretme ortamının geliştirilmesini sağlayacak liderlik özellikleri ile 
ilgiliyken, yönetim konuları da kuvvetle vurgulanmaktadır. Pek çok eyalet 
için okul müdürlüğü sertifikası  olarak en az yüksek lisans derecesi bir ön 
koşul olarak aranmaktadır. Tablo 2'de okul müdürü yetiştirmek amacı ile 
düzenlenmiş tipik bir yüksek lisans programına yer verilmiştir ( Kimbrough 
ve Burkett,1990, 23): 

Tablo  2 Eğitim  Yönetimi  Yüksek  Lisans Programı 

DERSLER MA Thesis MA Research M.Ed. 
Eğitim Felsefesi 3 3 3 
Eğitim Tarihi 3 3 3 
Eğitim Sosyolojisi 3 3 3 
ileri Eğitim Psikolojisi 3 3 3 
ilköğretim Programı 3 3 3 . 
Ortaöğretim Programı 3 3 3 
Lise Programı 3 3 3 
Program Geliştirme 3 3 3 
Eğitim Yönetimine Giriş 3 3 3 
Denetim ilkeleri ve 
Uygulamaları 

3 3 3 

Okul Hukuku 3 3 3 
Finansman 3 3 3 
Okul-Toplum ilişkileri 3 3 3 
Araştırma Yöntemleri 3 3 3 
Okul Müdürlüğü 3 3 3 
Uygulama 3 - 3 
Tez - 3 3 
Seçimlik Dersler (Kredisiz) 
TOPLAM 33 33 36 
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1960 ve 1970'li yıllarda okul müdürlerini yetiştirmeyi amaçlayan 
eğitim yönetimi programlarında köklü değişmeler gözlenmiştir. Özellikle 
davranış bilimleri modellerinin sahneye çıktığı bu dönemin temelini 
eğitimsel liderlerin yetiştirilmesi oluşturmuştur. 1980'lerde eğitim 
kurumlarının yetersizliklerine ilişkin raporların ortaya çıkmaya başlaması ile 
birlikte eğitim liderlerinin performansı  ve yetiştirilmesi konuları da üzerinde 
dikkatle tartışılan konular olmuştur. 1980'lerin ikinci yarısından itibaren 
eğitim kurumlan programlarında ciddi bir değerlendirme ve düzenlemeye 
gitmeye başlamışlardır. Eğitim Yönetimi Üniversite Konseyi eğitim 
programı yürüten 51 kurumun temsilcileri ile bir netvvork oluşturmuş ve 
daha etkili bir eğitim liderliği hazırlığı için gerekli taleplerin 
karşılanabilmesi için neler yapılması gerektiğini tanımlamıştır. 

Okul Müdürlerinin Hizmet İçinde Yetiştirilmesi 

Okullarda kalite, içindeki insanlar yeteneklerini en üst düzeyde 
kullandıklarında ortaya çıkar. İnsanın hayal gücü tahmin edilebilenin de 
üzerindedir. Bazen koşullar ortaya çıkmasına olanak tanımadığı için insanın 
kapasitesi gizli kalır. Okullardaki koşullar henüz insan yeteneklerini sonuna 
kadar geliştirilmesine olanak sağlayacak durumda değildir (Whitaker ve 
Moses, 1994,51). 

Okul müdürlerinin günlük performanslarının  geliştirilmesini 
sağlayacak mekanizmalar son derecede yetersizdir. Amerika'da bir çok okul 
bölgesi o bölgede çalışan okul müdürlerinin hizmet içi eğitimleri için gerekli 
kaynaklar açısından son derecede yetersiz kalmaktadır. Ayrıca orta 
kademedeki eğitim örgütleri de genellikle okul müdürlerinin kendilerinin 
karşıladığı hizmet içi eğitim programlarına destek sağlamaktadırlar. 
Eyaletlerin eğitim bölümleri genellikle kaynakları elinde tutarak, 
yeniliklerden daha çok düzenlemelerle ilgilenmektedirler. Mesleki örgütler 
ise daha çok belli kişilere yardım sağlayacak özel programlardan çok 
herkese açık yayınlar, konferanslar  vb. gibi çalışmaları desteklemektedirler. 
Okul müdürlerinin hizmet içinde geliştirilmesi için düzenlenen eğitim 
çalışmaları çok farklı  özellikler taşımakla birlikte en başarılı çabalar okul 
müdürlüğü merkezleri, akademiler ve enstitülerdir. Bu kuruluşlar bir ağ 
oluşturarak aşağıdaki konularda gelişim sağlar (Lipham, Rankin ve 
Roeh,1985, 297): 

1. Yalnız bir meslek olan okul müdürlüğünü seçen bireyler 
arasında bir dostluk duygusu yaratmak, 

2. Mevcut sorunların paylaşılması, analiz edilmesi ve çözülmesi, 
3. Uzun dönemli eğitim sorunlarının çözümünde etkili araçlar ve 

tekniklerin kullanılması, 
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4. Okııl müdürlerinin ve onların okullarının performansının 
artırılması ve değerlendirilmesi için ilgili kuramlardan 
yararlanılması ve sınanması. 

Hizmet içi eğitim danışmanlık, atölye çalışmaları, intörnlük ve 
çıraklık uygulamalarını da içeren ek bir yetişme olanağı sağlamalıdır. 
İntörnlük ve çıraklık gelecekteki liderlere becerilerini iş başında uygulamak 
için iyi bir fırsat  verir. Bu süreçte danışmanların varlığı ise okul müdürlerine 
yaratıcılıklarını güvenli biçimde kullanma ve deneyimli okul müdürlerinin 
gençlerle deneyimlerini paylaşma olanağı sağlar (Bennet, 1987,17). 

Güçlü ve sürekli bir hizmet içi eğitim eğitimcileri gelecekte 
kullanacakları materyaller, öğretimsel amaçlar ve teknolojik gelişmeler 
konusunda bilgilendirmelidir. Okul müdürlerine yönelik olarak 
düzenlenecek performansa  dayalı bir hizmet içi eğitim programı aşağıdaki 
konuları içermelidir (Reavis ve Griffith,  1992, 22): 

• Sorun çözme 
• Muhakeme (Eğitim gereksinmelerini saptama ve öncelikleri 

kararlaştırma) 
• Örgütleme 
• Karar verme 
• Liderlik (Diğerlerini sorun çözmeye katma) 
• Duyarlılık (çatışmaları çözme becerisi) 
• Stres yönetimi 
• Sözlü iletişim 
• Yazılı iletişim 
• Çeşitli ilgi alanları 
• Kişisel güdülenme 
• Eğitimsel değerler (iyi gerekçelendirilmiş bir eğitim felsefesi) 

Eğitsel Etkinlikleri Geliştirme Enstitüsü tarafından  1979 yılında bir 
okul müdürü yetiştirme programı geliştirilmiştir. Bu hizmet içi eğitim 
programının amacı, okul müdürlerinin okul programlarına liderlik yapma ve 
çocukların öğrenmelerine yardımcı olma yeterliklerini artırmalarını 
sağlamaktır. Programa ilişkin sonuçlar şunlardır (Andersen, 1989, 68): 

1. Kişisel mesleki gelişim: Okul müdürleri destekçi bir grupta 
kişisel ve mesleki bir gelişme planı hazırlayıp, değerlendirerek 
liderlik kapasitelerini artırmışlardır. 

2. Okul geliştirme: Okul müdürleri okulda gereksinim duyulan 
okul geliştirme projelerini hazırlamış ve değerlendirmişlerdir. 
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3. İşbirlikli destek grupları: Destek gruplarının üyeleri, mesleki 
gelişimleri ve okul geliştirme çalışmaları konusunda birbirlerine 
yardım ve destek sağlarlar. 

4. Sürekli İyileştirme: Okul müdürleri okul geliştirme amaçlarının 
gerçekleştirilmesi , kişisel ve mesleki gelişimlerinin sağlanma-
sında sorumluluk üstelenirler. 

Cincinnati Üniversitesi Yönetici Geliştirme Akademisi 

Başarılı öğretmenlerin okul müdürü olarak yetiştirilmek üzere 
seçilmesi ve eğitilmesini amaçlayan "Yönetici Yetiştirme Akademisi", 
A.B.D. Cincinnati Üniversitesi Eğitim Yönetimi Bölümü tarafından  1985 
yılından beri sürdürülmekte olan bir uygulamadır. Yazarın da öğretim 
takımı içinde yer aldığı ve 17 Haziran 1996- 26 Temmuz 1996 tarihleri 
arasında düzenlenmiş bulunan 11. Yönetici Yetiştirme Akademisine 60 
öğretmen seçilerek, katılmaya hak kazanmıştır. Öğretim takımı ise üç 
üniversite öğretim üyesi ile daha önce Akademiye öğrenci olarak katılmış 
olan eğitimde doktora derecesine sahip üç ve eğitimde master derecesine 
sahip dört okul müdürü olmak üzere toplam on öğreticiden oluşmuştur. 
Yönetici Yetiştirme Akademisinin amaç, hedef  ve çalışmaları aşağıda 
açıklanmıştır. 

1. Akademinin Amaçları: 

Yönetici Yetiştirme Akademisi, yoğun öğretimli, altı hafta  süreli ve 
tam günlük bir yaz programıdır. Akademi, potansiyel okul müdürlerini, 21. 
yüzyılda gereksinim duyulan okul liderlerinin sahip olması gereken bilgi, 
beceri, tutum ve değerler ile tanıştırmayı amaçlayan bir deneyim olarak 
tanımlanmaktadır (University of  Cincinnati 11. Administrator Development 
Academy Syllabus) . 

Akademinin kendine özgü birinci özelliği , bu altı haftalık  eğitimin 
bir kurs, seminer veya bireylerin önceki öğrenme etkinliklerinden farklı  bir 
"deneyim" olarak sunulmasıdır. ikinci özelliği akademinin "bütünlük 
taşıması ve etkinliklerin birbiri ile bağlantılı" olmasıdır. Bunun anlamı 
Akademi etkinliklerinin devamlı katılım ve kararlılık gerektirmesidir. 
Üçüncü ve en önemli özelliği ise , Akademinin bir "öğrenen toplum" 
olmasıdır. Akademi, okul yöneticilerinin yönetmek üzere yetiştirildikleri 
öğrenme merkezlerinin modeli olan bir okuldur. Akademi öğrenme 
deneyimlerinin meslektaşlarla paylaşıldığı bir yerdir ve bu meslektaşlar 
meslek yaşamları boyunca da birbirlerinin öğrenmesine yardım ve destek 
sağlayacaklardır (McCafferty,1994)  . 
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Akademinin Amaçları Şunlardır : 
1 .Katılımcıların kendi iletişim biçimini belirleyerek takım kurma ve 

grup etkileşiminin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak. 
2. Katılımcıların eğitim felsefelerini  geliştirmelerini sağlayarak ,bu 

felsefeyi  mesleki kariyerlerinin planlanmasında bir başlama noktası olarak 
kullanmalarını sağlamak. 

3. Kuram, araştırma ve uygulamanın eğitim yönetimi vb. okul 
liderliğine olan etki ve katkılarının bütün katılımcılar tarafından 
anlaşılmasını sağlamak. 

4. Katılımcıların okul örgütünde liderlik uygulamalarını anlamalarını 
sağlamak için (a) kavramları, (b) kendilerini ve birlikte çalıştıkları grupları 
değerlendirmede kullanabilecekleri verileri ,(c) örgütsel verileri uygulama 
ve değerlendirme becerilerini geliştirmek. 

5. Yeni bir liderlik anlayışı geliştirmek için, bütün katılımcılara 
uygulamalı araştırmalarda bilgi toplama ve verilerin çözümlenmesi 
becerilerini kazandırmak ve geliştirmek. 

6. Katılımcıların öğrenme deneyimlerini doğru biçimde yansıtma 
becerilerini geliştirmek. 

7. Katılımcıların geleceğin okulları için nasıl bir vizyon 
geliştireceklerini öğrenmelerini sağlamak. 

8. Katılımcıların ,yeni bilgi ,beceri ve deneyimler ışığında, etkili 
liderlik davranışlarını sürekli olarak geliştirme çabalarını güçlendirmek. 

9. Katılımcıların etkili liderlik anlayışını ortaya koyan bir vizyon 
geliştirme, bu vizyonu gerçekleştirmeye yönelik bir eylem planı ve sürekli 
gelişmeyi sağlayıcı etkinlikleri içeren bir dosya geliştirmelerini sağlamak. 

2.Katılımcıların Seçilmesi: 

Akademiye katılabilmek için , öğretmenlerin mutlaka çalıştıkları 
okulun müdürü tarafından  aday gösterilmeleri gerekmektedir. Ayrıca 
Akademiye katılım için gerekli diğer koşullar Cincinnati Üniversitesi 
tarafından  aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

1. Adayların başvuru formunu  eksiksiz bir şekilde doldurması, 
2. Daha önce aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir 

transkript, 
3. Bir amaç mektubu , 
4. Üç referans  mektubu, 
5. Eğitim geçmişi ve iş deneyimlerini, mesleki yayınlarını ve okulla 

ilgili etkinliklerini içeren ayrıntılı birer özgeçmiş, 
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Ayrıca bütün adaylar Cincinnati Üniversitesi Eğitim Yönetimi 
Bölümü öğretim üyeleri tarafından  yapılan görüşmeye katılmak 
zorundadırlar. 

Akademi deneyimini başarı ile tamamlayan katılımcılar isterlerse 
Eğitim Yönetimi Sertifika  Programı veya Eğitim Yönetimi Master 
Programına başvurabilmekte ve gerekli koşulları başarı ile yerine 
getirdikleri takdirde, eğitimlerini daha üst düzeyde de sürdürebilmektedirler. 
Akademi, katılımcılara eğitim yönetimi alanı ile tanışma ve mesleki ilerleme 
olanağını verirken, üniversite öğretim üyeleri de katılımcıların kişisel ve 
akademik özelliklerini tanıyarak, daha ileri programlar için doğru kişileri 
seçme olanağını bulmaktadırlar. 

3. Akademi Çalışma Programı: 

Altı haftalık  Akademi çalışma programının haftalara  göre dağılımı 
şöyledir: 

1.Hafta:  Takım kurma, problem çözme, iletişim becerilerinin 
geliştirilmesi. 

2.Hafta:  Düşünbirliği oluşturma süreci, eğitim sorunlarının 
çözümüne ilişkin alternatiflerin  keşfedilmesi,  vizyon geliştirme, geleceğin 
öğrenme merkezlerinin nasıl olması gerektiği konusunda bir tanımlama. 

3.Hafta:  Geleceğin öğrenme merkezlerinde eğitim liderlerinin 
rolünün araştırılması, ilke merkezli liderlik. 

4.Hafta:  Okul müdürünün rollerine ilişkin örnek olay incelemeleri 
ve yansıtıcı uygulamalar. Araştırma gruplarının proje önerilerini 
hazırlamaları. 

5.Hafta:  Araştırma gruplarının eğitimde liderlik ve geleceğin 
okulları konularında , araştırma yöntem ve tekniklerine uygun olarak 
hazırladıkları araştırmaların tamamlanması . 

ö.Hafta:  Kişisel düşüncelerin açıklanması ve planlanması; okul 
müdürünün görevleri, rol ve yeterlik alanları. Master ve sertifika 
programlarının planlanması. Kapanış yemeği. 

4. Akademi Öğretim Etkinlikleri: 
4.1. ISINMA (Warm-Up): Akademide her güne bir ısınma sorusu ile 

başlanmaktadır. Grubun tüm elemanları bu ısınma sorusunu yanıtlamaktadır. 
Bunun amacı, akademinin temel ilkelerinden olan ekip çalışması ve işbirliği 
içinde öğrenmeyi sağlayacak sıcak, içten ve güven verici bir ortamın 
yaratılabilmesi için, her öğrencinin duygu ve düşüncelerini çekinmeden ve 
yargılanma kaygısı taşımadan ifade  edebilmelerini ve birbirlerini 
tanımalarını sağlamaktır. 
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4.2. Takım Kurma (Team Building) : Akademinin temel öğretim 
yöntemi olan takım çalışmalarının yapılabilmesi için öncelikle çalışma 
gruplarının kurulması gerekmektedir. Çalışma takımlarının kurulmasında 
farklı  yöntemler kullanılmaktadır. Dikkat edilen ilke ise her öğrenicinin 
akademideki eğitimleri süresince farklı  bireylerle eşleşmesi ve her etkinlikte 
birbirinden farklı  grup bileşimlerinin oluşturulmasıdır. 

4.3.Yansıtma Oturumu ( Reflection)  : Akademideki her çalışma 
günü yansıtma oturumu ile sona ermektedir. Yansıtma oturumları genellikle 
günün eleştiri ve değerlendirmesinin bireyler tarafından  sözel olarak ortaya 
koyulduğu ve çalışmalara ilişkin dönütlerin alındığı bir süreçtir. Bu 
oturumlarda grup üyeleri büyük bir çember halinde oturarak birbirlerine ve 
akademideki eğitim sürecine ilişkin görüş ve önerilerini ya da özeleştirilerini 
dile Getirmektedirler. 

4.4. Öğrenme Günlüğü (Learning Log): Akademideki eğitim 
sonunda katılımcıların değerlendirilmesinde bir araç olarak da kullanılan 
öğrenme günlükleri, katılımcılar tarafından  günlük ve haftalık  olarak 
tutulmaktadır. Öğrenme günlükleri, bireylerin öğrenme sürecine ilişkin 
algılarını, beklentilerini ve bunların karşılanma durumunu; gruplar içindeki 
etkileşim ve öğrenme açısından yaşadıkları güçlük ya da kolaylıkları; 
öğrendiklerini bilgi-beceri-tutum boyutları ile nerelerde kullanabilecekleri, 
neyi ne kadar öğrendikleri üzerinde düşünmelerini ve bunu yazılı olarak 
ifade  etmelerini sağlayan bir etkinliktir. 

Katılımcıların tuttukları öğrenme günlükleri aynı zamanda 
Akademideki öğrenme süreci ve elde edilen kazanımlara ilişkin bir 
değerlendirme aracı olarak kullanılmaktadır. 

4.5. Okuma-Paylaşma Oturumları (Reading-Sharing Groups): 
Akademi amaçları doğrultusunda önceden belirlenmiş kitapların belirli 
bölümleri gruplar arasında paylaştırılarak , grup üyelerinin bu bölümlerin 
ana düşünce ve önemli iletilerini belirlemeleri istenir. Grup üyeleri 
inceledikleri kitap, makale ve benzeri dokümanlar üzerinde tartışarak 
özetledikleri temel düşünce ve konu özetini büyük kağıtlar üzerine renkli 
kalemlerle ve son derece yaratıcı ve dikkat çekici bir içerikte yazarak diğer 
gruplara sunarlar. Daha sonra sorular varsa yanıtlanır ve oturum sona erer. 

Bu oturumların en ilgi çekici yanı, belli bir yazılı kaynak temel 
alınarak grup üyelerinin farklı  yorumlarının paylaşılması, grup içinde görüş 
birliği kurma becerisinin geliştirilmesi, düşüncelerin dikkat çekici bir 
biçimde özetlenerek yaratıcılığın ortaya konulmasıdır. Grupların yaratıcı 
sunular yapması bütün bireylerin yaratıcılığını geliştirmekte ve gruplar 
arasında yapıcı bir yarışmayı pekiştirmektedir. 
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4.6. Beyin Fırtınası (Brain Storming): Akademi çalışmalarının 
önemli özeliklerinden biri de bireylerin sık sık ya da nadiren 
karşılaşabilecekleri sorun ya da durumlar karşısında düşünce üretme ve 
sorun çözme becerilerini geliştirmektir. Bu amaçla, en sık uygulanan 
etkinliklerden biri de beyin fırtınalarıdır.  Bu teknik, yine gruplar içinde 
uygulanmaktadır. Beyin fırtınası  çalışmalarında , getirilen hiçbir düşünce ya 
da önerinin eleştirilmemesi, yargılanmaması ve engellenmemesi uyulması 
gereken en önemli ilkelerdir. Yine bu teknikte , her türlü köklü ve sınırsız 
düşüncelere açık olmak ve sınırlı bir süre içinde olabildiğince çok sayıda 
düşünce üretilmesi büyük bir önem taşımaktadır. 

4.7. Örnek Olay ve Evrak Sepeti (Case Study - In Basket): 
Yönetici adaylarının gelecekteki meslek yaşamlarında karşılaşabilecekleri 
sorunları çözebilme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla örnek olay ve evrak 
sepeti teknikleri kullanılmaktadır. 

4.8. Güçlülük Bombardımanı (Strenght Bombardment): Bu 
etkinliğin temel amacı, grup içinde bir üyenin , diğer üyelerce algılanan 
güçlü yanlarını ortaya çıkarmaktır. Böyle bir çalışma, grup üyelerinin 
birbirlerinin kişilikleri, yetenekleri ve becerileri hakkındaki olumlu 
algılarının ortaya konulmasını; bireylerin bu güçlülüklerini sezmeleri ve 
daha da geliştirmelerini sağlamaktadır. 

4.9. Akran Grubu Yardımlaşma Tekniği (Peer Assistance 
Technique P.A.T.): Bu grup çalışmasının amacı, meslektaşlar veya belirli bir 
amaca yönelik olarak çalışan gruplara üye olan bireylerin, bir sorun ya da 
çatışmanın çözümünde birbirlerine yardım etme ve çözüm geliştirme 
becerilerini geliştirmektir. 

4.10. Ev Sahibi -Konuk Gruplar Çalışması (Host And Guest 
Groups): Bu oturumlar üç aşamadan oluşur ve hem ev sahibi hem de konuk 
grupların belirli görevleri vardır. 

1.Planlama  Öncesi Aşama: Bu aşamada ev sahibi grup çalışma 
ortamını oluşturur, ısınma sorusunu seçer ve konuk grubu davet eder. 

2. Planlama  ve Uygulama  Aşaması: Bu aşamada ev sahibi grup 
ısınma sorusunu sorar, grup üyeleri birbirleri ile tanışır ve yanıtlar alınarak 
sıcak bir çalışma ortamı sağlanır. Daha sonra ev sahibi ve konuk grup, 
tartışılacak konu ile ilgili makale, araştırma, kitap v.b. yazılı materyalin birer 
kopyasını birbirlerine verirler. Tartışmalar yapılır, özetlenir, grupların 
hazırladığı çalışmalar paylaşılır. Bu çalışmalar yaklaşık bir saat sürer. 

3.Dönüt Aşaması: Bu aşamada gruplar birbirlerinin çalışmalarına 
ilişkin görüş, eleştiri ve önerilerini belirtirler ve çalışmalara ilişkin dönüt 
verirler. 
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4.11. Bilimsel Araştırma ve Kütüphane Çalışması: Akademinin 
temel amaçlarından biri de yönetici adaylarının bilimsel araştırma 
yeterliklerini ve öğrenme kaynaklarını etkin kullanma becerilerini 
geliştirmektir. Bu amaçla, Akademi programının üç günü kütüphane 
kaynaklarının kullanımının öğretilmesine ayrılmaktadır. Bilgisayar aracılığı 
ile tarama yapılması, internet kullanımı, kitap ve diğer süreli yayınların 
kullanımı, bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri gibi konularda katılımcılar 
bilgilendirilerek; liderlik, kaliteli okul, okulda teknoloji kullanımı,program 
geliştirme, toplum-okul ilişkileri gibi konularda birer makale yazmaları 
istenmektedir. Grupların ürünü olan bu makaleler, daha sonra diğer gruplara 
sunulmaktadır. 

4.12. Rol Oynama ve Çeşitli Sunular:Akademi eğitim deneyiminin 
en önemli parçalarından biri de her tür etkinliğin sunumunun büyük bir 
dikkat ve özen gösterilerek planlanması ve uygulanmasıdır. Bu sunularda rol 
oynama tekniği de önemli bir yer tutmakta ve bireylerin içeriğe ilişkin dikkat 
ve ilgilerinin uyanık tutulması ve konuya ilişkin katılımın artırılması 
amaçlamaktadır. 

Çok yoğun olan Akademi günlük çalışma programında sunu süreleri 
5 dakika ile sınırlı olduğundan, katılımcılar sunu için ayrılan bu süreleri en 
ekonomik ve çarpıcı şekilde kullanmak zorundadırlar. 

5. Akademide Kullanılan Referans  Kitaplar 
Akademide temel kaynak olarak kullanılan kitaplar aşağıda 

belirtilmekle birlikte, katılımcıların yaptığı pek çok araştırma çalışmasında 
Eğitim yönetimi alanına ilişkin sayısız kitap ve diğer yazılı kaynaklar da 
kullanılmaktadır. Ancak özellikle okuma-paylaşma oturumlarında kullanılan 
temel kaynaklar şunlardır: 
Covey,S.(1991)Principle Centered Leadership. New York: Simon and Schuster. 
Glasser,W. (1992) The Quality School. 2 nd Edition.New York:Harper Perennial. 
Jung, C. Interpersonal Communication. Tuxedo, New York: Xicom Press. 

Kovvalski, T. (1995) Case Studies on Educational Administration. 2 nd Edition. 
New York: Longman. 

Rollins, A. (1992) Awaken the Giant Within. New York: Simon and Schuster. 
Sergiovanni, T. (1995) The Principalship: A Reflective  Ptactice Perspective , 
3 rd Edition .Boston: Allyn and Bacon. 

6. Akademi Ürününün Değerlendirilmesi 

Yönetici Yetiştirme Akademisi, nasıl ki geleneksel öğretim 
yöntemlerinin kullanıldığı bir seminer programı değilse, Akademi 
çalışmalarının ve katılımcıların değerlendirilmesi süreci de geleneksel 
sınavlarla yapılmamaktadır. Katılımcıların değerlendirilmesine esas olan 
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temel kaynak, Akademideki çalışmalar boyunca oluşturdukları dosyadır. Bu 
dosya bütün Akademi katılımcıları tarafından  hazırlanmak zorundadır. 
Dosya içinde, eğitim yönetimi programına başvuru için gereken belgeler, 
kişisel günlük ve yansıtma çalışmaları, Akademi süresince yapılan bütün 
çalışmaların değerlendirilmesi, Akademi eğitimi boyunca kişisel ve grup 
olarak gerçekleştirilen bütün çalışmalar yer almaktadır. Bu kapsamlı 
dosyalar, değerlendirildikten sonra katılımcılara geri verilmektedir 
(University of  Cincinnati 11. Administrator Development Academy 
Syllabus). 

Akademi sonunda hazırlanarak üniversite profesörlerine  sunulan 
dosya içinde yer alan çalışmalar ayrıntılı olarak şunlardır. 

6.1. Öğrenme Günlükleri: Her katılımcının günlük ve haftalık 
olarak tuttukları ve onların Akademideki çalışmalar hakkındaki algıları, 
izlenimleri, sorunlar ve işlenen konulara ilişkin görüşleri, düşünce ve 
araştırmalarını içeren günlükler, değerlendirmede kullanılan en önemli 
dokümandır. Günlük olarak tutulan kayıtlar, o günkü etkinliklere ilişkin 
düşünce, duygu ve yargılar ile, kişisel ve mesleki gelişime ilişkin 
yansıtmaları içermektedir. Eğer bu günlükler içinde çok gizli ve özel bazı 
açıklamalar varsa, günlüğün bu bölümleri dosyaya konulmamaktadır. Ayrıca 
haftada  bir kez bu günlükler katılımcılar tarafından  gözden geçirilerek 
haftalık  bir rapor yazılmaktadır. 

6.2. Eğitim Yönetimi Kavramına İlişkin Kişisel Felsefe:  Bütün 
katılımcılar Akademi boyunca yapılan çalışma ve tartışmaları gözden 
geçirerek ve yaptıkları araştırmaların da ışığında, kendi eğitim yönetimi 
felsefelerini  geliştirmektedirler. Yazılı hale getirilen bu felsefe,  katılımcıların 
hazırlamış oldukları dosyaların en önemli bölümlerinden biridir. 

6.3. Kendini Değerlendirme, Benzetişim ve Örnek Olay 
Çözümlemeleri: Katılımcılar yaptıkları benzetişim, örnek olay çözümleme 
ve diğer araştırma çalışmalarına ilişkin olarak ve Akademi öğretim takımı 
tarafından  belirlenen ölçütler doğrultusunda kendilerini değerlendirmekte ve 
bu değerlendirme sonuçlarını dosyalarına koymaktadırlar. 

6.4. Vizyon Geliştirme: Bütün katılımcılar, mevcut ve gelecekteki 
okulların özellikleri ve sorunları, okul liderliğinin özellikleri ve okulların 
gerçek öğrenme merkezleri haline getirilmesi için neler yapılması 
gerektiğine ilişkin olarak yaptıkları grup çalışması sırasında geliştirdikleri ve 
üzerinde görüş birliğine ulaştıkları vizyon cümlesini içeren çalışmayı 
dosyalarına koymak zorundadırlar. 
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6.5. Araştırma Projesi: Katılımcılar, küçük gruplar halinde 
yaptıkları ve eğitim yönetimine ilişkin kuram, araştırma ve uygulamaları 
içeren araştırına raporuna dosyalarında yer vermektedirler. Bu araştırma , 
grubun bütün üyelerinin ortak katkıları ile ortaya çıkmış bir rapordur. 

6.6. Kişisel Plan: Bütün Akademi katılımcıları , eğitim yönetimi 
alanındaki mesleki gelişme planlarına ilişkin bilgileri içeren bir belge 
hazırlayarak dosyalarına koymaktadırlar. Bu planlar Üniversitenin Eğitim 
Yönetimi Sertifika  veya Master Programlarına Başvuru Formlarını da 
içermektedir. 

Sonuç 

Üçüncü bin yıla ve 21.Yüzyıla girdiğimiz bu günlerde, geleceğin 
okullarının yaratılmasında okul yöneticilerinin önemini kavrayan ülkeler, 
yönetici yetiştirme ve seçme sürecine özel bir önem vermektedirler. Okul 
yöneticiliğine karşı gösterilen bu profesyonel  yaklaşım, okul yöneticiliğinin 
meslekleşmesi ve kurumsallaşması sürecini de hızlandırarak olgunlaştırmıştır. 

Bugün Amerika Birleşik Devletlerinde okul yöneticiliği; koşulları, 
standartları ve ilkeleri olan bir yetiştirme, seçim ve atama sürecine 
kavuşmuştur. Buna göre, Amerika'da bir kişinin okul yöneticisi olarak 
atanabilmesi için, Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisans derecesi; okul 
müdürü olmak için geçerli bir sertifika,  kamu okullarında belli bir süre 
deneyim ve adayların niteliklerinin yönetim kurulları tarafından  uygun 
bulunması koşullarını tanımaları gerekmektedir. 

Yönetici adaylarında hem Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisan 
derecesi hem de Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sertifikası  aranması, okul 
yöneticisi olmak isteyen kişilerin kendilerini hizmet öncesinde yetiştirmesini 
zorunlu kılmıştır. Bu süreçte üniversitelerin Eğitim Yönetimi bölümleri son 
derecede aktif  bir rol üstlenmektedir. Ayrıca okul müdürlüğüne atandıktan 
sonraki süreçte de okul müdürleri yoğun bir hizmet içi eğitim etkinliği 
sürecine girmektedirler. 

Okul müdürü adaylarının yetiştirilmesini amaçlayan Cincinnati 
Üniversitesi "Yönetici Yetiştirme Akademisi", okul sisteminin gereksinim 
duyduğu hem kuram hem de uygulama boyutunda yetişmiş eğitim 
yöneticilerinin hazırlanmasında çok önemli bir işlevi yerine getirmektedir. 

Akademide kullanılan öğretim yöntemleri, yalnızca bireylere eğitim 
yönetiminin temel kavram ve uygulamalarının aktarılmasını değil, aynı 
zamanda çatışma ve sorun çözme, etkili iletişim, liderlik becerilerini de 
kazandırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca Akademi eğitimi , eğitim araştırmaları 
ve araştırma sonuçlarından uygulamada yararlanma, ekiple çalışma ve okulun 
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kalitesinin iyileştirilmesinde atılacak adımlar, mesleki yardımlaşma ve 
gelişme konularında da katılımcıların yaratıcılıklarını ve etkili yöntemler 
kullanma becerilerini geliştirmektedir. 

Yönetici Geliştirme Akademisi geleneksel seminer ya da kurs 
havasından tamamen uzakta, ekiple öğretme ve ekiple öğrenme ilkeleri 
üzerine kurulmuş bulunmaktadır. Bu ise katılımcılara, geleceğin okullarının 
küçük bir modeli olarak , örnek bir öğrenme ortamı ve öğrenen toplumun 
nasıl yaratılabileceğini görme ve katılma fırsatlarını  sunmaktadır. 

Ülkemizde de bu tür yönetici geliştirme merkezlerinin kadro ve 
donanım açısından yeterli üniversitelerimizde kurularak, okul 
müdürlerimizin kuram ve uygulama boyutlarında yetiştirilmeleri 
sağlanabilir. Akademinin amaç, işleyiş ve uygulamaları ülkemiz gereksinim 
ve koşullarına göre Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin işbirliği ile 
belirlenebilir ve uzun dönemde bu tür kurumlardan alınacak sertifikalar  okul 
müdürlüğüne atamalarda bir ön koşul olarak istenebilir. 
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İNGİLTERE'DE OKUL MÜDÜRLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ: 
Okul Müdürleri İçin Ulusal Mesleki Standartlar (NPQH) 

Programı* 

Dr. Şakır  ÇINKJR 

Özet 

İngiltere'de  1970'li  yıllarda  başlayan etkili  okul  araştırmalarında  etkili 
okul  müdürlerinin  karakteristik  özellikleri  belirlenmeye  çalışılmıştır.  Özellikle  1988 
Eğitim  Kanunu  ve onun bir parçası olan 'Okulların  Yerinden  Yönetimi'  ile okul 
yönetimine ve bunun kaçınılmaz  bir sonucu olarak  okul  müdürlerine  ek 
sorumluluklar  verildi.  Bu dönüşüm  ve diğer  bir takım  hareket  ve değişikliklerin  bir 
sonucu olarak  göreve yeni atanmış okul  müdürleri  ile okul  müdürü  olmak  isteyen 
müdür  yardımcıları  için eğitim yönetimi alanında  sistematik  ve profesyonel  eğitim 
programları  hazırlandı.  Bu vb. gelişmelerin  bir sonucu olarak  Öğretmen  Yetiştirme 
Merkezi  (TTA)  okul  müdürlerinin  mesleki  yönden  geliştirilmelerine  önem vermeye 
başladı.  Bu bildiride,  TTA  tarafından  ilk  defa  okul  müdürü  olacaklar  için 1997 
yılında  tanıtılan,  NPQH  'Okul  Müdürleri  için Ulusal  Mesleki  Nitelikler'  adlı 
program tanıtılacaktır.  Bu bağlamda,  okul  müdürlerinin  seçimi, okul  müdürlüğünün 
temel amacı, okul  müdürlüğünün  temel çıktıları,  mesleki  bilgi  ve anlayış, mesleki 
beceri ve kişisel  nitelikler,  okul  müdürlüğünün  temel konu alanları  ve okul 
müdürleri  için liderlik  özellikleri  ile bu eğitim programında  önemli bir yer tutan 
ölçme ve değerlendirme  merkezleri  (NAC)  ile eğitim merkezlerinin  (TDC)  görevleri 
incelenecektir. 

Giriş 

Okul yönetimi oldukça farklı  yönleri olan ve sorumluluk gerektiren 
bir iştir. Okul müdürleri hakkındaki genel görüşlerimiz ve onlardan olan 
beklentilerimiz, onların yerine getirmek zorunda oldukları rol ve 
sorumluluklarının değişmesiyle farklılaşmaktadır.  Hunt (1993), İngiltere'de 
yeni göreve atanan bir okul müdürünü şöyle tanımlamaktadır: 

* Dr. Şakir ÇINKIR'ın doktora tezinden uyarlanmıştır. 
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üzeresiniz. Siz  öğrencilerinizin  ruh ve moral sağlıkları  başta olmak  üzere, 
herşeyden  sorumlusunuz.  Bununla birlikte,  en zor mücadele  ve önemli 
göreviniz, size verilen bu fırsat,  ve sizin korumanız  altında  bulunan her genç 
insanın isteklerini  ve başarılarını  etkileme  ve artırma zorunluluğudur'. 
[Irwin-Hunt: 1993:2] 

İngiltere'de son 20 yıldır, değişik kanun, tüzük ve yönetmelikler ile 
çoğunlukla yerel eğitim otoritelerinin kontrolünde olan eğitim yönetiminde 
yetkiler, yavaş yavaş okullara verilmeye başlandı. Özellikle 1988 Eğitim 
Kanunu ve onun bir parçası olan 'Okulların Yerinden Yönetimi' ile okul 
yönetimine ve bunun kaçınılmaz bir sonucu olarak okul müdürlerine ek 
sorumluluklar yükledi. Bu dönüşüm ve diğer bir takım hareket ve 
değişikliklerin bir sonucu olarak, göreve yeni atanmış okul müdürleri ile 
okul müdürü olmak isteyen müdür yardımcıları için eğitim yönetimi 
alanında sistematik ve profesyonel  eğitim programları hazırlandı. Özellikle 
1994 yılında TTA'nın kurulması ile başta öğretmenler olmak üzere okul 
müdürlerinin de mesleki yönden geliştirilmelerine çok büyük önem verildi. 
Okul müdürü olmak isteyen adayların yetiştirilmesi amacıyla TTA 
tarafından  1997 yılında tanıtılan, NPQH 'Okul müdürleri için Ulusal 
Mesleki Nitelikler' adlı yetiştirme programı bunlardan birisidir. 

İngiltere'de, eğitim ve istihdamdan sorumlu Bakan Gillian Shephard 
ve okullardan sorumlu Devlet Bakanı Robin Squire, okul müdürleri için 
hazırladıkları sistematik ve profesyonel  yetiştirme programlarını hazırlama 
planlarını şöyle açıklamışlardır: 

'Bir  okulda,  okul  müdürünün  nitelikli  olmasından  daha  iyi bir şey 
olamaz. Biz onları, işlerini daha  iyi yapabilmeleri  için eğitimleri  dahil 
elimizden  gelen herşeyi yapmalıyız... İyi  organize edilmiş  okul  müdürü 
yetiştirme  programlarına  yatırım yapılmasının bizim önceliğimiz  olması 
gerektiğinden  hiç şüphemiz yok. Şu anki mevcut (Headlamp.  programı 
önemli, ama yeterli  değil.  Biz bu programın bir uzantısı olan ve okul 
müdürü  olmak  isteyen müdür  yardımcıları  için de  bir program 
hazırlamalıyız.  Bu program (NPQH)  etkili  ve verimli okul  müdürleri 
yetiştirecektir.  Bu da  sonuçta, etkili  ve verimli okulların  ortaya çıkmasına 
yol açacaktır'.[Education  and Training Parliamentary Monitor, 1995:10] 
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Buradan anlaşılacağı üzere hükümetin gündeminde de, okulların 
geliştirilmesi ve öğrenci başarısının artırılması ön planda tutulmaktadır. 
Özellikle 1976 yılında, zamanın başbakanı James Callaghan, İngiltere eğitim 
tarihinde çok büyük öneme sahip olan 'Büyük Tartışma' adlı konuşmasında; 
başta eğitim yöneticileri olmak üzere, okulları ve onların yöneticilerini, 
eğitim sistemlerini endüstrinin gereksinim duyduğu sayı ve nitelikte insan 
gücü yetiştirememekle suçladı (Tomlinson,1988). Bundan sonra da etkili 
okul araştırmalarına hız verildi. Bu araştırmalardan birincisi olan 'On İyi 
Okul[7erc Good  Schools]'  adlı araştırmada, okulda öğrenci başarılarının 
artırılmasında önemli etkenlerden birinin okul müdürlerinin etkili bir liderlik 
sergilemesi görüşü savunuldu. Benzer bir görüş, Mortimore ve arkadaşları 
(1988) tarafından  yapılan bir araştırmada da saptanmış, etkili okullarda 
müdürlerin 'amaçlı liderlik' sergilemelerini, bu okulların özelliklerinin en 
başında göstermişlerdir. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı, özellikle 1990'lı 
yıllarda okul müdürlerinin mesleki yönden geliştirilmelerinin, onlara düzenli 
ve sistematik yetiştirme programlarının hazırlanmasının gerekliliği 
vurgulanmıştır. 

NPQH Nedir? 

NPQH, İngiltere'de okul müdürü olmak isteyenlere ulusal mesleki 
standartları kazandırmak amacıyla TTA tarafından  1997 yılında düzenlenen 
ilk resmi yetiştirme eğitimi programıdır. Bu programla okul müdürü olmak 
isteyen öğretmenlere okul geliştirmeye dayalı, uygulamalı ve mesleki bir 
eğitim sunulması hedeflenmektedir. 

NPQH kimler içindir? 

NPQH, okullarda yöneticilik deneyimi olan kişiler içindir. Adaylar, 
kendilerini okul müdürlüğüne hazırlamak isteyen, genellikle okulun yönetim 
grubunun bir üyesi ya da orta kademe yönetimi üyeleridir. 

NPQH Nasıl Hazırlandı? 

NPQH programı oluşturulurken değişik kesimlerden kişi ve 
grupların başta öğretmenlerin, başarılı ve deneyimli okul müdürlerinin, 
alanla ilgili konu uzmanlarının, profesyonel  meslek kuruluşlarının,Yerel 
Eğitim Otoritelerinin (LEAs), Yükseköğretim Kurumlarının görüşlerine 
başvurularak hazırlanmıştır. 
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NPQH MODELİ 

I 
Belge 

En son değerlendirmede, okul müdürlüğü 
için gerekli standartlara ulaşan adaylar, 
belgelerini almak için düzenlenen törene 
katılarak belgelerini alırlar. 

Bir 
yıla 

kadar 

Bir yıla 
kadar, 

fakat  okul 
müdürlüğü 

ne yakın 
olduğunu 
gösteren 
adaylar 
için bu 
süre üç 

aya kadar 
inebilir. 
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NPQH'in Temel Özellikleri 
NPQH gerek süresi gerekse içerik açısndan oldukça kapsamlı bir 

yetiştirme programıdır. TTA'ya göre (1997) NPQH: 

1. Okul geliştirmeye dayalıdır ve eğitim sektörü içindeki ve 
dışındaki en iyi liderlik ve yönetim uygulamalarından 
yararlanmıştır 

2. Okul müdürleri için belirlenmiş ulusal mesleki standartlara 
dayalıdır. 

3. Okul müdürlüğüne hazır olunduğuna işarettir. 
5. Müdürlüğe hazır olanların bu yeterliğe sahip olmalarını sağlar. 
6. Yeni göreve atanan okul müdürleri için liderlik ve yöneticilik 

becerilerini geliştirmeleri konusunda yol gösterir. 
NPQH'in en önemli özelliklerinden birisi eğitim ve değerlendirmeyi 

birbirinden ayırmasıdır (Bush, 1998). Süreç Bölgesel Değerlendirme 
Merkezilerinde (toplam 11) eğitim gereksinmelerinin belirlenmesiyle başlar. 

Eğitim Gereksinimini Ölçme ve Değerlendirme Merkezinin (NAC) 
sorumlulukları şunlardır: 

1. Her tür-tip okuldan adayları seçmek, 
2. Tüm adayların ilk eğitim gereksinimlerini saptamak, 
3. Eğitim süresince belirlenmeyen temel konu alanlarına ilişkin 

eğitim gereksinimlerini belirlemek, 
4. Adayları son değerlendirmesini yapmak 

Eğitim gereksinimlerini belirleme süreci şunları kapsamaktadır 

1. Psikometrik Test (Kişilik Testi), 
2. Sunu ve gözleme dayalı tartışma (5 Temel Konu alanında) 
3. Kendi-kendini değerlendirme (5 Temel Konu alanında) 
4. Eylem planlarını içeren kişisel görüşme, 
5. Hedef  saptama 
Bu süreç boyunca adayların bazı konularda hazır olduğu saptanırken 

okul müdürlüğünün diğer alanlarında eğitime gereksinimleri olduğu 
belirlenir. Aslında "Straejik Liderlik ve Sorumluluk"(SLAM) adlı zorunlu 
bir ders bulunmakta ve herkes tarafından  alınmaktadır. SLAM, sayıları 12 
olan Bölgesel Eğitim Merkezleri tarafından  verilmektedir. SLAM'ın 60 saati 
eğitim merkezlerinde verilmekte ve en az 120 saat okula dayalı projeler 
(okul ziyaretleri), bireysel çalışma ve değerlendirmeye hazırlanmayı 
kapsamaktadır. 
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Zorunlu  ders  olan "Stratejik  Liderlik  ve Sorumluluk"  dersi  dört  üniteden  oluşmakta  ve 
aşağıdaki  konuları  kapsamaktadır  (TTA,  1998). 

Ünite 1 Başarıyı artırmaya bağlı stratejik eğitim vizyonu geliştirmek. 

Ünite 2 • Yüksek nitelikli eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için vizyonu 
uygulamaya dönüştürmek, 

Ünite 3 Okulun etkililiğini izlemek, analiz etmek ve sürekli gözden geçirmek, 

Ünite 4 Okulun etkinliği ve etkiliği için okul yönetim kuruluna, personele, 
velilere ve öğrencilere karşı sorumluluk duymak. 

Adayların eğitim gereksinimlerinin saptanması sürecinin sonucuna 
bağlı olarak TTA, zorunlu üç ders belirlemiştir. Bunlar a) eğitim ve 
öğretimin yönetimi, b) personeli yönetme ve yönlendirme, c) madde ve insan 
kaynaklarının etkili kullanımı. Bu derslerin her biri 30 saati derse devam ve 
en az 90 saatlik ilgili konuda çalışma yapmayı kapsamaktadır (Boolington, 
1998). 

Eğitim süreci sona erdiğinde adaylar son değerlendirme için 
Bölgesel Ölçme ve Değerlendirme Merkezine (NAC) gitmektedirler. 
Başarılı bulunan adaylar, NPQH belgesi ile ödüllendirilmektedir. Adaylar 
gerek eğitim gereksinimlerinin saptandığı bölgesel değerlendirme 
merkezlerini, gerekse eğitim alacakları bölgesel eğitim merkezlerini 
seçmekte serbesttirler. Bu merkezler, eğitici kadrosu ile yüksek bir eğitim 
verebilecek kurumlar arasından seçilmektedir. Eğiticiler ve ölçme 
değerlendirme merkezlerinde çalışanlar, TTA tarafından  değerlendiril-
mektedir. Eğiticiler özellikle, üniversitelerden akademisyenler, başarılı ve 
deneyimli okul müdürleri, müfettişler  ve eğitim sektörü dışındaki 
kurumlarda çalışanlardan oluşmaktadır. 

NPQH ve Okul Müdürleri İçin Ulusal Mesleki Standartlar 

TTA okul müdürleri için belirlenen ulusal mesleki standartları şöyle 
tanımlamaktadır: 

"Bu ulusal standartlar, okul müdürlüğünün temel alanları için gerekli 
olan bilgi, anlayış, beceri ve kişilik özelliklerinde oluşmaktadır. Bu 
standartlar, müdürlük için uzmanlığı tanımlamakta ve mesleki gelişimlerini 
planlamak isteyen okul müdürleri ve müdür olmak isteyenler için temel 
oluşturmaktadır. 

Ulusal mesleki standartlar beş bölümden oluşmaktadır. Bunlar: 
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1. Okul müdürlüğünün temel amacı, 
2. Okul müdürlüğünün temel çıktıları, 
3. Mesleki bilgi ve anlayış, 
4. Beceri ve nitelikler, 
5. Okul Müdürlüğünün temel konu alanları 

1. Okul  Müdürlüğünün  Temel  Amacı 
Okulun başarısı ve gelişimini, tüm öğrencileri için yüksek nitelikli 

eğitimi ve artırılmış öğrenci başarılarını sağlayan ve garanti eden 
profesyonel  liderlik sağlamaktır (TTA, 1997). 

2. Okul  Müdürlüğünün  Temel  Çıktıları 

1. Olumlu değerler vardır (herkes görev ve sorumluluklarını bilir). 
2. Öğretmenler öğrettikleri konu hakkında bilgi ve beceriye 

sahiptir. 
3. Öğrenci başarılarında artış gözlenmektedir. 
4. Aileler okulla kurdukları etkili işbirliğinden zevk alırlar. 
5. Okul yönetim kurulu kendi sorumluluklarını yerine getirirler. 
6. Personel, okulun alanları ve kaynaklarının (finans)  etkin ve 

etkili kullanımı sağlanır. 

3. Mesleki  bilgi  ve Anlayış 
Okul müdürleri görevlerini etkili olarak yerine getirmek için belirli 

mesleki bilgi, yargılama, birtakım liderlik, yöneticilik becerileri ile kişilik 
özellikleri taşırlar. Okul müdürleri aşağıdaki konularda mesleki bilgi ve 
anlayışa sahip olmalıdırlar: 

1. Eğitimde kaliteyi sağlayan unsurlar, etkili okul, 
2. Verileri analiz etme ve karşılaştırma, 
3. Program ve programın değerlendirilmesi, 
4. Etkili öğretim yöntemlerinin kullanımı, 
5. Eğitimde rol oynayan politik, ekonomik, sosyal etkenler, 
6. Farklı ortamlarda liderlik stilleri ve uygulamalar, 
7. Yönetim, iş hukuku, fırsat  eşitliği, kanunlar, dış ilişkiler, 

bütçe ve değişim, 
8. DFEE'nin yasal ve politik işlevleri, 
9. Eğitimin yasal temelleri ve okul müdürlüğü açısından önemi, 
10. Ulusal, yerel ve uluslararası bilgilerin uygulamaları, 
11. Ulusal, yerel ve okul düzeyinde yönetim, 
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I. Okulun stratejik amaç ve hedeflerinin  belirlenmesi ve 
geliştirilmesi: Okul müdürü, okulun amaç ve hedeflerini,  gelecek için eğitim 
gereksinimlerini, yerel, ulusal ve uluslararası gelişmeleri de göz önünde 
bulundurarak, okul yönetimi ile işbirliği içinde çalışır, okulun stratejilerini 
belirler ve planlar. 

Bu alana: 
1. Okulun amaç ve hedeflerinin  belirlenmesi 
2. Etkili bir liderlik sergileme, 
3. Stratejik planlama, 
4. Finans yöııetimi (bütçe hazırlama), 
5. Okulun amaç ve hedeflerinin  izlenmesi, değerlendirilmesi, 
6. Yeniden gözden geçirilmesi...konularını kapsamaktadır. 

2. Eğitim ve Öğretimin Yönetimi: Bir okul müdürü, okulda etkili 
ve verimli bir eğitimi sağlama ve sürdürmede, öğrencilerin başarılarını ve 
bunların ulusal standartlara uygunluğunu izler, değerlendirir ve bunları 
yaparken okul yönetimi ile işbirliği içinde çalışır ve gelecek için hedefleri 
birlikte saptar. 

Bu alanda: 
1. İyi bir eğitim ve öğretim ortamının sağlanması 
2. Okul ders programının hazırlanması ve yönetimi 
3. Okulda eğitim ve öğretimin yönetimi 
4. Aile, diğer örgüt ve kurumlarla işbirliğinin sağlanması... 

konuları yer almaktadır. 

III. Okul Personelini Yönetme ve Yönlendirme: Okul müdürü 
okulun başarısını artırmak ve sürdürmek için okulda çalışan personeli 
yönlendirir, onları okulun amaçları doğrultusunda güdüler, destekler ve 
mesleki yönden gelişimlerine yardımcı olur. 

Bu alana: 
1. Personelin mesleki yönden gelişiminin yönetimi, 
2. Personeli güdülemek ve etkin kılmak, 
3. Personeli karar verme sürecine katmak, 
4. Personele yetki görev ve sorumlulukları etkili bir şekilde 

göstermek, 
5. Personeli çalışmalarının her aşamasında desteklemek, 
6. Başarılarının değerlendirilmesi...konularını kapsamaktadır. 

IV. Madde ve insan kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde 
kullanımı: Okul müdürü,okulun stratejik amaç ve hedeflerini,göz  önünde 
bulundurarak, insan ve madde kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde 
kullanımını sağlar. 
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Bu alana: 

1. Okul yönetimi ve iş arkadaşları ile çalışmak, 
2. Harcamalar için okulun öncelikli gereksinimlerini belirleme, 
3. Okulun madde ve insan kaynaklarını planlama ve bunların 

yönetmek, 
4. Okulda bulunan eğitsel alanları düzenleme ve bunları 

yönetimek...konularını içermektedir. 

V. Sorumluluk: Müdürler, okullarını etkili yönetmede ve okulun 
verimliliğini sağlamada, başta okul yönetimi olmak üzere öğrencilerini, 
öğrenci velilerini, iş çevrelerine ve tüm topluma karşı sorumludurlar. 

Bu alana: 
1. Okul yönetimine destek olmak, 
2. Okulun başarısından sorumlu olmak, 
3. Okulda eğitim-öğretim ve diğer konularda değişiklik ve 

düzenlemelerden öğrenci ve velileri zamanında haberdar etmek, 
4. Okulda sorumluluk havası yaratmak...konularını kapsamaktadır. 

Sonuç ve Öneriler 
İngiltere'de uygulanma olan NPQH eğitim programının tamamı ya 

da bir bölümü, Türkiye'nin kültürel, ekonomik, politik ve eğitim sisteminin 
yapısı göz önünde bulundurularak Türkiye'ye de uyarlanabilir. Okul 
müdürleri için sistematik bir yetiştirme programının uygulanabilmesi 
amacıyla, aşağıda okul müdürleri için yetiştirme konu ve alanları ile Türkiye 
için bazı öneriler verilmiştir. 

Türkiye'de, okulları etkili yönetme, öğrenci başarılarını arttırmak 
için başta öğretmenler ve okul müdürleri olmak üzere, tüm eğitim 
yöneticilerinin yönetim alanında yetiştirilmeleri, yönetim bilgi ve 
becerilerine sahip olmaları bir zorunluluk haline gelmiştir. Okul müdürleri 
mutlaka yöneticilik bilgi ve becerilerine sahip olmalıdırlar. Bunun da yolu 
ancak bu alanda eğitim almalarıyla olanaklı görülmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı 1999 yılından beri Üniversitelerle yaptığı 
işbirliği ile, okul müdürlerinin sınavla seçilmesi ve göreve atanması yönünde 
bir politika izlemektedir. Eğitim yöneticisi yetiştirme konusu ve bunun 
önemi, Türkiye'de yıllardır tartışılan bir konudur ve bugünkü gelinen aşama 
kayda değer bir gelişmedir. Ancak, son yıllarda bu politikadan uzaklaşıldığı 
görülmektedir. Örneğin, 2002 yılında yaklaşık 5000 aday için düzenlenen 
hizmetiçi eğitim programının yürütülmesi illere devredilmiştir. İllerin 
ellerindeki sınırlı kaynaklarla (başta eğitim verecek eğiticiler) geleceğin okul 
müdürlerini ne kadar iyi yetiştirebildikleri tartışılabilir. Bu gruptaki 
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adaylara ders veren eğiticilerin birçoğu, müfetişler  ve okul müdürleri 
arasından seçilmiştir. Kendilerinin bile eğitim yönetimi konusunda bilgiye 
gereksinimi olana bu kişilerin verdiği eğitimin de doğrusu niteliği tartışmaya 
açıktır. 

Okul müdürlerinin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak için eğitim 
programlarının hazırlanmasına, bunu yaparken de, gerekli altyapı 
çalışmalarına önem vermek gerekmektedir. Bu amaçla aşağıda verilen 
konularda çalışmalar yapılması gerekmektedir: 

1. Okul müdürleri için mutlaka ulusal düzeyde 'ulusal  standartlar' 
belirlenmesine, 

2. Okul müdürlerinin eğitim gereksinimlerini saptayacak ölçme ve 
değerlendirme merkezlerine, 

3. Okul müdürleri için verilecek eğitim programlarını hayata 
geçirmek için ülke genelinde (düzenli bir şekilde dağıtılmış) 
eğitim merkezlerine, 

4. Eğitim gereksinimlerini saptayacak yönetim bilgi ve becerilerine 
sahip uzman eğiticilere, 

5. MEB bu programların hazırlanması ve uygulanması aşamala-
rında Eğitim Fakülteleri ile işbirliği kurulmasına, 

6. Okul müdürlerinin yetiştirilmesinde görev alacak Eğitim 
Fakülteleri 'eğitim yönetimi ve planlaması' bölümleri 
programlarını, okul müdürlerinin değişen görev ve 
sorumluluklarını da dikkate alarak yeniden düzenlenmesine, 

7. Verilecek eğitim programlarının içeriğinin gerçekçi ve günün 
gereksinimlerine yanıt verecek nitelikte olmasına, 

8. Eğitim programının, bireylerin olduğu kadar, bir örgüt olarak 
okulun da gereksinimlerini göz önünde bulundurarak 
hazırlanmasına gereksinim vardır. 
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PANEL 
Türkiye'de Eğitim Yöneticileri Nasıl Yetiştirilmeli? 

Panel Başkanı: Prof.  Dr. Ziya BURSALIOĞLU 
(Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Emekli Öğretim 

Üyesi) 

Prof.  Dr. Aytaç AÇIKALIN 
(Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi) 

Prof.  Dr. Hasan ŞİMŞEK 
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi) 

Prof.  Dr. Ali BALCI 
(Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) 

Hüseyin ACAR 
(MEB Müsteşar Yardımcısı) 

NOT: Teknik bir aksaklık nedeniyle Prof.  Dr. Aytaç AÇIKALIN'ın panel 
konuşması çözümlenememiştir. 





TÜRKİYE'DE EĞİTİM YÖNETİCİSİ YETİŞTİRİLEMEZ! 

Prof.  Dr. Hasan  ŞİMŞEK 

Eğitim yöneticisi yetiştirme pratiğinin geçmişi 
Eğitim örgütlerinin yönetimine ilişkin dünyada iki temel gelenekten 

söz edilebilir: Bonapartist gelenek - ki devlet aygıtını ve tüm organlarını 19. 
yüzyılın en başarılı örgütlenme modeli olan askeri örgütlenme temelinde 
yapılandırmıştır. Bugün pek tanışık olduğumuz bürokrasi, merkezden 
yönetim, emir-komuta zincirinin eğitim örgütlenmesi dahil tüm kamu 
örgütlerine uyarlanması halidir. Orta ve Güney Amerika, İslam ülkeleri ve 
Rusya dahil bazı Baltık ülkelerinin yanısıra Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş 
yıllarında benimsenmiş kamu örgütlenmesi modelidir. 

Bunun alternatifi  Anglo-Sakson gelenektir. Daha adem-i merkezi-
yetçi bir örgütlenme modelidir - ki en başarılı örnekleri İngiltere, Kanada ve 
ABD gibi ülkelerde görülür. Bu ülkeler içinde en başarılı uygulaması 
ABD'de gerçekleşmiştir. İşletme Bilimi'nin bu ülkelerde serpilip gelişmesi 
de bir rastlantı değildir. Ünlü bir örgüt kuramcı olan Morgan'a göre, 
işletme/yönetim bilimi 20. yüzyıl Amerikan geleneğidir. 

Bu nedenlerle, eğitim ve okul yönetiminin profesyonel  bir meslek 
alanı olarak ortaya çıkması da yine ilk olarak Amerika'da 20. yüzyılın 
başlarında gerçekleşmiştir. Bugün Amerika'da 500'e yakın eğitim ve okul 
yöneticisi yetiştirme programı vardır. Bunların pek çoğunda yönetici 
yetiştirme programları klasik Master ve Doktora programlarıyla paralel fakat 
program içerikleri anlamında farklı  şekilde yürütülmektedir. Bu 
programlardan mezun olan kişilere klasik Master ve Doktora dereceleri 
yerine Eğitim Master'i ve Eğitim Doktorası dereceleri verilmektedir. Eğitim 
Master'I ve Eğitim Doktorası derecelerinin klasik Master ve Doktora 
derecelerinden en önemli farkı  ikinci türde uygulamanın öne çıkması, kuram 
ve araştırma boyutlarının daha hafif  tutulmasıdır. 

Buna rağmen, 1980'lerden beri eğitim yönetimi alanında ABD'de 
çok ciddi tartışmalar yapılmaktadır. Programlar arasında yukarıda değinilen 
temel farklılıkların  kağıt üzerinde kaldığı, yönetici yetiştirme programlarının 
eğitim ve okulların ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak olduğu görüşü 
hakimdir. Bu eksikler şunlardır: 
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1. Yönetici yetiştirme programlarının uygulayıcıların ihtiyaçlarına 
cevap vermemesi 

2. Halen yöneticilik görevi yapan kişilerin performaslarının 
ölçümünde yaşanan sıkıntılar 

3. Uygulamayı öne çıkarması gereken program içerik ve 
materyallerinin tam tersine akademik yönelime sahip olması 

4. Yönetici yetiştirme programlarında görev alan akademisyenlerin 
okul gerçeklerinden habersiz olması 

5. Yönetici yetiştirme programları arasında içerik ve program 
anlamında ortaya çıkan çeşitlilik (standart eksikliği) 

6. Yönetici yetiştirme programlarda okul deneyimi ya da klinik 
deneyim eksikliği 

7. Yöneticilerin açık ve net görev tanımlarının olmaması 
(Pitner, 1988, s. 80). 

Eğitim ve okul yöneticisi yetiştirme pratiğinin en gelişmiş olduğu 
ülkede hala bu sorunlar tartışılırken Türkiye'de yönetici yetiştirme sorununu 
eleştirel olarak tekrar gözden geçirmek zorundayız. 

Türkiye'de eğitim ve okul yöneticisi yetiştirme geleneği 
Türkiye'de yönetici yetiştirme pratiğine Cumhuriyetin kuruluşundan 

beri üç temel yönelimin hakim olduğu inancındayım: Bunlardan birincisi ve 
en hakim olanı "Çıraklık Modeli", 1970'lerde ortaya çıkan ve akademik 
çevrelerce kabul gören "Eğitim Bilimleri Modeli" ve son olarak 1999'da 
Milli Eğitim Bakanlığı'mız tarafından  uygulamaya konan yönetici 
atamalarında bazı ek niteliklerin atamalarda tercih nedeni olarak 
kullanılması uygulaması. 

"Çıraklık Modeli" daha önce sözünü ettiğim Bonapartist geleneğin 
bir uzantısıdır. Bonapartist gelenekle şekillendirilen devlet aygıtının veya 
kamu örgütlenmesinin bir unsuru olarak eğitim sistemimiz merkeziyetçi 
temeller üzerine oturtulmuştur. 789 sayılı Maarif  Teşkilatına Dair Kanun'un 
12. maddesinde "meslekte asıl olan öğretmenliktir" vurgusu yapılmaktadır. 
"Eğitim ve okul yöneticiliği için öğretmenlikten gelme gerekli ve yeterlidir. 
Dahası yürürlükteki bu kanunlara göre okul yöneticiliği ek bir yöneticilik 
eğitimine gerek olmadan öğretmenler tarafından  yapılabilecek bir görevdir. 
Bu demektir ki 'yöneticiliğin okul yoktur' anlayış ve uygulaması hala 
sürmektedir" (14. Milli Eğitim Şurası Hazırlık Dokümanı, Mayıs 1993, s. 
42). 

Merkeziyetçi anlayışla şekillenmiş okul sistemimizde okul yöneticisi 
merkezi otoritenin okuldaki temsilcisi, memurudur. Milli Eğitim Bakanlığı 
Tebliğler dergisinin Ocak 2000 sayısında bir okul müdürünün görev özetinde 
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şunlar yazmaktadır: "Okulun yönetimini; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, 
genelge, plan, program ve emirler doğrultusunda planlar..." (s. 65). Çıraklık 
modeliyle merkeziyetçi anlayışı bir araya getirdiğinizde Anglo-Sakson 
gelenekle özdeşleşen işletme ve yönetim geleneğinin burada yeri olmadığı 
açıktır. Birinci sorunumuz budur. Bu sorunun çözüm merci Milli Eğitim 
otoritesini de şekillendiren hükümetlerimizdir. 

Öte yandan, ülkemizde eğitim ve okul yöneticisi yetiştirme 
konusunda 1970'lerin sonlarında farklı  bir anlayış ortaya çıkmıştır. Bu 
anlayış akademik bir yönelim olarak ortaya çıkmış ve akademik çevrelerde 
ciddi biçimde de benimsenmiştir. Bu yönelime "Eğitim Bilimleri Modeli" 
adını vermiştim. Ülkemizde pek çok eğitim fakültemizde  lisans düzeyinde 
"eğitim yönetimi ve planlaması" bölümleri açılmış ve bu programlardan 
öğrenci mezun edilmiştir. Buradaki temel varsayım yönetimin bilimsel bir 
çalışma alanı olduğu, yönetici olacak kişilerin örgüt, yönetim, liderlik gibi 
temel alanlarda akademik bilgilerle donanık olması gereğinin 
vurgulanmasıdır. Bu programlardan mezun olan adayların Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından  okullara yönetici olarak atanması konusu sık sık 
gündeme getirilmiş, ancak o günden bu güne bu beklenti gerçekleşmemiş, 
mezun olan adaylar daha sonra bazı öğretmenlik alanlarında istihdam 
edilmişlerdir. "Eğitim Bilimleri Modeli" 1993 yılında gerçekleştirilen 14. 
Milli Eğitim Şurası Hazırlık Dokümanında yönetici yetiştirmenin en etkin iki 
yolundan biri olarak özellikle vurgulanmıştır: 

"Okul yöneticilerinin hizmet öncesi yetiştirilmeleri üniversitelerin 
Eğitim Fakültelerinde Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümlerinde Eğitim 
Yönetimi Lisans Programı ile gerçekleştirilebilir. Bu öğrencilerin lisans 
öğrenimi sırasında okul yönetimi stajı yapmaları zorunlu tutulmalıdır" (s. 44). 

"Eğitim Bilimleri Modeli'nin" genelde eğitimin özelde ise eğitim 
yönetiminin entellektüel geçmişiyle yakından ilişkisi vardır. Murphy (1993) 
eğitim yöneticisi yetiştirme girişimlerinin tarihini üç ana aşamaya 
ayırmaktadır: 1820-1900 arası şu anda bizdeki duruma benzer bir Çıraklık 
Modeli evresi, 1900-1946 arası Taylorcu Bilimsel Yönetim evresi ve 1946-
1985 arası Davranış Bilimleri Evresi. Öte yandan, Björk ve Ginsberg'e göre 
(1995), 20 yüzyılın başlarında üniversiteye entegre edilen yönetici yetiştirme 
programları üniversitelerin klasik disiplinleri tarafından  kabul görmedi ve 
ikinci sınıf  bir çalışma alanı olarak görüldü ve sonuç olarak sınırlı bir 
akademik prestije sahip oldu. Sanki bu algıyı ortadan kaldırmak istercesine, 
eğitim yönetimi programlarını yürüten entellektüeller yavaş yavaş yerleşik 
disiplinlerde olduğu gibi kuramsal çalışmalara yöneldiler. Özellikle 1950-70 
arası, eğitim yönetimi alanı bilimsel görünme kaygısıyla sosyal bilimlere 
hakim olan pozitivist tonu aynen kendisine uyarladı. Pozitif  bilimlerin nicel 
araştırma ve bilgi üretme yöntem' ı ' enimsendi, kuram uygulamaya tercih 
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edildi, değişik durumları açıklayabilecek tek bir model arayışına girişildi, 
görgülcülük, yordama ve bilimsel kesinlik kavramları istisnasız kabul gördü. 

Eğitim yönetimi alanının üniversitelerimizde bir çalışma alanı olarak 
ortaya çıkması 1960ların sonlarında gerçekleşmiştir. Ve bu yıllarda özellikle 
ABD'de eğitim yönetimine hakim olan davranış bilimleri paradigması 
ülkemizde yeni kurulan bu programlara aynen yansıdı ve Eğitim Bilimleri 
kavramı ortaya çıkmış oldu. Bu yolla önce eğitimi bilimselleştirdik, dahası 
ismin çoğul kullanılmasından da eğitim alanı içinde yer alan eğitim 
yönetimi, program geliştirme, rehberlik ve psikolojik danışma gibi alt 
alanların her birini ayrı ayrı bilimler yaptık. Ve bu bilimlerin her birisini ayrı 
ayrı bölümlerde örgütledik. Bu geleneğin tipik bir yansıması olarak kuramı 
uygulamaya tercih ettik, yönetici yetiştirmeyi adayları örgüt, yönetim, 
liderlik gibi bazı alanlarda belirli bir bilgi setiyle donatmakla yeterli gördük, 
bir çalışan olarak okulun gerçeklerini bilmeyen ve 18 yaşında programa 
başlayıp 22 yaşında programı bitiren gençlerin okullara yönetici olarak 
atanmasını bekledik, dahası talep ettik. Tanrıya şükür Milli Eğitim Bakanlığı 
bu konuda bizden daha sağduyulu davrandı ve bir vahim hatadan kılpayı 
dönüldü. İkinci sorun budur. Bu sorunun muhatabı biz eğitim yönetimi 
alanında çalışan akademisyenlerdir. (Oysa eğitim yönetimi alanının 
kelimenin pozitif  bilimlerde ve yerleşik sosyal bilimler disiplinlerinde aldığı 
anlam ölçüsünde ne kadar "bilim"oIduğu hakkında bizzat eğitim yönetimi 
alanındaki önemli entellektüellerin çok ciddi kuşkuları vardır (bakınız Björk 
ve Ginsberg, 1995). 

Üçüncü ve son model aslında tam anlamda bir yönetici yetiştirme 
modeli değildir. Milli Eğitim Bakanlığı 1999 yılında okul yöneticiliğine 
atamada bazı ek ölçütler kullanmaya başlamıştır. Örneğin her hangi bir 
alanda yüksek lisans yapmış olmak ve eğitim, öğretim, yönetim, işletmecilik 
gibi alanlarda yayınlanmış eseri olmak tercih nedeni olarak kullanılmaktadır. 
Öte yandan adayların Yönetici Seçme Sınavından en az 70 almaları ön koşul 
olarak konmuştur. Bu anlamda, adı geçen uygulama bir aday ayıklama 
mekanizmasıdır ve yönetici yetiştirmede geleneksel "Çıraklık Modelini" 
temelde değiştirmemektedir. 

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı örneğin eğitim yönetimi 
alanında bir yüksek lisans derecesini zorunluluk olarak gündeme getirse bile 
var olan haliyle eğitim fakültelerimizdeki  eğitim yönetimi yüksek lisans 
programları içerik olarak böylesi bir ihtiyaca cevap vermekten uzaktır. Hala 
kuram ağırlıklıdır, hala okul deneyimi veya klinik deneyim programlarda 
mevcut değildir, hala klasik öğretim yöntemleri kullanılmaktadır, programlar 
hala biz akademisyenlerin öncelik ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmek-
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tedir. Bütün koşulların lehimize işlediğini varsaysak bile yönetici yetiştirme 
programlarında çok ciddi revizyona gitmek zorundayız. 

Peki ne yapılabilir? 

1. Öncelikle eğer ciddi anlamda okul yöneticisi yetiştirmek 
istiyorsak okullarımızda "yönetici" tanımına uygun ortamı 
hazırlamak zorundayız. Hükümetlerimiz ve Milli Eğitim 
Bakanlığımız bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmadığı sürece 
daha uzun süre ülkemizde gerçek anlamda bir yönetici 
eğitimiden söz edemeyeceğiz. Katı merkeziyetçi anlayışı 
terkedip eğitimde daha dağıtık bir örgütlenmeye gitmek 
zorundayız. Bu belirli ölçülerde okul birimlerimize yetki ve 
sorumluluk göçerimi yapmamız anlamına gelmekte. Bu kanımca 
Türkiye'de yönetici yetiştirip yetiştirmemenin ön koşuludur. 

2. Bu önlemin hayata geçtiğini varsayarsak, ikinci iş bizlere 
düşmektedir. Var olan halinden oldukça farklı  yeni okul 
yöneticisi yetiştirme programları geliştirmek zorundayız. Bu tür 
programlar tezsiz yüksek lisans programlan olarak 
düzenlenmeli, uygulama ve klinik deneyim öne çıkarılmalı, ders 
içerikleri simulasyon ve vaka çalışmalarına dayanmalı, ölçme 
sistematiğimiz sınav tarzından portfolio  gibi zamana yayılmış 
ürünlerin değerlendirilmesi üzerine oturmalıdır. 

3. "Meslekte aslolan hala öğretmenliktir". Bu tür programlara en az 
5-6 yıl başarılı öğretmenlik deneyimine sahip adaylar kabul 
edilmelidir. 

4. Bu tür programların üniversiteler arası işbirliği ile yürütülmesi 
gereklidir. Bu hem yönetim alanında çalışan akademisyenler 
arasında işbirliğini artıracak, hem de her fakültenin  güçlü yanları 
bu programlara yansıyacaktır. 

5. Bu programların performans  ölçümlemesini alıcı ya da istihdam 
eden kurum olarak Milli Eğitim Bakanlığı yapmalıdır. Bir 
anlamda bu programlar istihdam eden kurum tarafından  akredite 
edilmelidir. Bu yolla uzun vadede ortaya çıkabilecek 
üniversiteye özgü kuram ağırlıklı akademik yönelimlerin önüne 
geçilebilir. 
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EĞİTİM YÖNETİCİLERİ NASIL YETİŞTİRİLMELİ? 

Hüseyin  ACAR 

Konuyla ilgili görüşlerimi, beş "Nasıl" sorusunun yanıtını vererek 
sunmağa çalışacağım. 

• NASIL  bir dünyada yaşıyoruz? 
• Dünyada yaşananlar ülkemize NASIL  yansıyor? 
• 20. yüzyılda Eğitim Yöneticilerimiz NASIL  yetiştiriliyordu? 
• 21. yüzyılda Eğitim Yöneticileri NASIL  olmalıdır? 
• 21. yüzyılda Eğitim Yöneticileri NASIL  yetiştirilmelidir? 

1-Nasıl  Bir Dünyada Yaşıyoruz? 
Sanırım söze "Küreselleşmeden  başlamak  gerekiyor. 

Bu sözden, yer küremizde yaşayanların birbirleriyle yoğun 
etkileşimini ve çoğunlukla gelişmiş ülkelerin tek taraflı  etkilemesini 
anlıyorum. Bu etkileme, az gelişmiş ülkelere," toplumunuzu iyileştirmek için 
çabalıyoruz", biçiminde yansıtılmaktadır. 

Yeni ekonomik düzen ve "küreselleşme" yeterince iyi anlaşılmış 
değil. Bu zamana kadar küreselleşme hep tepeden dayatıldı. Yani, gelişmiş 
ülkeler diğer ülkelerden hep istedi. 

11 Eylül'de ABD'de yapılan saldırıdan sonra, küreselleşme mantığı 
kendi kendini sorgulamaya başladı, gelinen nokta, "küreselleşmenin bundan 
sonra böyle gidemeyeceğinin anlaşılmasıydı." 

11 Eylül saldırısı, küreselleşme sürecinin bugün olduğu gibi sadece 
tavandan tabana değil, eş zamanlı tabandan tavana doğruda bir seyir izlemesi 
gerektiğini kanıtlamıştır. Yani, sadece iş verenin- yönetenin-büyük olanın 
değil, tüketenin-yararlananın-küçük olanın da söz sahibi olduğu bir dünya 
düzeninin gerekliliği... 

"e-ticaretin" devreye girmesiyle, yeni bir sosyo-ekonomik dünya 
düzeni oluşmaktadır. Artık yeni dünya düzeninde ışık hızı ile iletişim 
kurmak ve hizmet üretmek zorunluluğu ön plana çıkmaktadır. 

Sanayi devrimiyle oluşan pazar anlayışı, bilgisayarların devreye 
girmesiyle değişmektedir. Bilgisayar ekranında yapılabilen her türlü mal ve 
hizmet alışverişi ışık hızı ile erişimi gerektirmektedir. Bu yeni verilerle 
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çalışma kültürünü geliştirebilen ülkeler ile kurum ve kuruluşların varlığını 
sürdürebilmesi mümkün görülmektedir. 

Bunun bir başka anlamı, vatandaşların güçlendirilerek, günün 
küreselleşme koşullarına ayak uydurmalarının sağlanmasıdır. Çünkü 
küreselleşmenin karşıtlarının güvensizliği kullanması söz konusudur. 

Eğitim ve Kültür: 

Bir başka açıdan baktığımızda, 20 nci yüzyıl sonlarında bıraktığımız 
ideolojiler, daha çok maddi ilerlemeye önem vermiştir. İnsanın maddi 
gereksinimleri yanında, eğitim ve kültür boyutunun varlığı yeterince 
desteklenmemiştir. 

Uzmanlarca, 21. yüzyılın en önemli kaynağını, zamanla birlikte 
kültür oluşturmaktadır. İnsanların kültür boyutu görmemezlikten gelinemez. 
20 nci yüzyılda görmemezlikten gelindi, sonucu bitmeyen savaşlar 11 
Eylüller...Artık özellikle eğitime dayalı kültürü yok saymak, her şeyi yok 
saymakla eş değer görülüyor. 

Nitekim bugün ekonomik anlamda gelişmiş birçok ulusun kültürel 
kimlikleri, ticarî kimliklerinden önde gelmektedir. 

Kültür, korunması gereken bir özellik değil, paylaşılması gereken bir 
zenginliktir. Bunun için de, küreselleşme eğer aşağıdan yukarıya doğru insan 
odaklı olacaksa, ki olmak zorunda, o zaman insanlara düşen görev, 
birbirlerini daha çok anlamaya çalışmalarıdır. 

Dünya, insanın oluşturduğu ama insanın sadece yönlendirdiği, 
sistemlerin kendi kendilerini kontrol ettiği ve işleyişlerini sürdürdüğü bir 
çağda yol alıyor 

Bundan dolayı organizasyonlar değişiyor. Bilgisayar ağında her şey 
çok hızlı yapılıyor. Işık hızı ile hareket eden ekonomide, en önemli kaynak 
zamandır. Zamanla yarış eden ekonomiler, yaptıkları işten kar etme şansı 
bulacaklardır. Aldığımız bir malın sahibine ulaşıncaya kadar sermayenin el 
değiştirdiğini görüyoruz. 

Erişim ve iletişimdeki hızlı gelişme ve değişmeler, yeni bir 
ekonomik sistem öngörmektedir. Bu ekonomik sistemde işlem maliyetleri 
düşmek zorundadır. Bu ekonomik sistemin üç özelliği, 

•S Sahip olmaktan - kullanıma 
S Pazardan - bilişime 
S Sanayiden - kültürel ticarete geçiştir. 
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Yeni dünya düzeninde gerçek sermaye, insanların beyinleri, bilgileri, 
fikirleri  olacaktır. Verimlilik, en az sermaye ve zaman harcayarak üretimi 
sağlamaktır. Bunun anlamı, hızla bilgiye erişmek ve kullanabilmektir. 

Artık sahip olmak o kadar çok önemli değildir. Önemli olan, 
üretilen hizmet ve inallara gereksinim duyanların erişebileceği sistemi 
kurmaktır. 

Yani değişik mekanlardaki insanların bilgilerini, bilişim teknolojisi 
aracılığıyla paylaştıklar sistemi. 

Teknolojik gelişmelerin merkezinde, verimlilik ve etkililik gibi iki 
önemli kavramın varlığı bilinmektedir ve doğal olan da budur. 

İşte bu aşamada, STK'larının etkileri çok anlamlı olmaktadır. 
Çünkü ortak aklın üretimi için en uygun ortamlardır, yeni uygulamaların 
gerektirdiği yöntemleri, seçenekleri üretirler. STK'lar interneti, medyayı, 
iletişimin gücünü kullanarak kuruluşları baskı altında tutabilirler. 

Clinton "Biiyiik  devlet  dönemi  bitti"  diyor. Devletin boyutu ile 
devletin rolünü karıştırmamak gerekir. Bugün bir devlet için boyutta değil, 
rolde güçlülük önemli.... Küreselleşme süreci, boyutta değil, rolde güçlü 
devletlerin gelecekte daha etkin olacakları işaretini vermektedir. 

Sonuç olarak, küreselleşme sonu olmayan bir süreçtir. Bu yüzden 
küreselleşmeyi olumlu yönde kullanmak zorunluluğu bulunmaktadır. 

2-Dünyada Yaşananlar  Ülkemize  Nasıl  Yansıyor? 
Giderek küçülen dünyamızda bütün bunlar yaşanırken, Türkiye' mizi 

diğer ülkelerden ve değişim sürecinden soyutlama olanağımız yoktur. Kaldı 
ki bugün, yani bilgi çağında, bilginin sınır tanımadığı bir dünyada, değişimi 
belirleyen değişkenleri yadsıyarak farklı  yöntemlerle gelişme ve yaşamanın 
olanağı yoktur. 

Ya dünya ile bütünleşip, Büyük Atatürk'ün belirttiği gibi çağdaş 
uluslar arasındaki saygın yerimizi alacağız, 

Ya da az gelişmiş veya geri kalmış ülkeler arasında bir yerlerde 
olacağız. 

Özellikle gelişmiş ülkelerde sayıları milyonları bulan yurttaşımızın 
iş ya da eğitim gördüğü dikkate alındığında, dünyadaki gelişmelerden 
soyutlanmak yerine dünya ile bütünleşmenin gerekliliği daha iyi anlaşılmaktadır. 

İnsanımıza onuruna yaraşır bir gelecek hazırlamanın yolu da, 
bilimsel düşünce ve uygulama temelinde çağdaş ülkelerle ortak hareket 
etmekten geçmektedir. 
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Dünya ile bütünleşmenin, kalkınmanın, sanayileşmenin, demokratik-
leşmenin, bu günü ve yarını güvence altına almanın tek koşulu, eğitimin 
nitelik ve nicelik bakımından iyileştirilmesidir. 

Çağımızın en önemli özelliği, bilim ve teknolojinin hızla değişmesi 
ve bu değişmelerin sosyal yapıya da büyük oranda yansımasıdır. Bilenler 
daha çok ve daha yeni bilgi aramaktadır. Kuşkusuz daha yeni bilgiyi, yeni 
bilgiye sahip olanlar, daha ileri teknolojiyi de, ileri teknolojiye sahip olanlar 
üretebilecektir. 

Öğrenmenin ve öğrenmeye çalışmanın sınırı yoktur. İnsan beyni son 
derece güçlüdür. Bu güçten yeteri kadar yararlanılmamaktadır. İşte eğitim, 
bu gücün yaşama geçirilmesindeki araçlardan biridir. 

Ayrıca, Avrupa Birliğine katılım için devlet ve millet olarak yoğun 
bir çaba gösteriyoruz. 

Büyük Önder Atatürk, çağdaşlaşmayı hedef,  hedefe  ulaşmanın yolu 
olarakta aklın ve bilimin aydınlığını göstermiştir. Belirttiklerim ve daha da 
belirtilebilecekler, dünyada yaşananların ülkemize yansımasının gösterge-
leridir. 

3- 20. Yüzyılda  Ülkemizde  Eğitim  Yöneticileri  Nasıl 
Yetiştiriliyordu  ? 

Balonla Seyahat 

Adamın biri arkadaşıyla buluşmaya söz vermiş ve balonla gitmeye 
karar vermiş, fakat  yolda bir anda kaybolduğunu fark  etmiş, saatlerce geç 
kaldıktan sonra aşağı doğru inmiş ve bisikletli bir adam görmüş. 

"Afedersiniz,  ben kayboldum,  şu anda  neredeyim  acabaV 

Bisikletli cevaplamış, 

"Bir balonun içindesiniz,  yerden  on beş metre yukarıdasınız,  20-22. 
enlem, 40-42. boylamlar  arasında  bulunuyorsunuz." 

Balondaki sormuş, 

"Kardeşim  sen danışman  mısın?" 

"Evet  nereden  anladınız?" 
"Bana söylediğin  her şey teknik  olarak  doğru,  fakat  verdiğin  bilgiyi 

ne yapacağımı bilmiyorum, işime yarayacak  tek  bir şey söylemedin,  hala 
kaybolmuş  durumdayım  ve bana yardım  edecek  hiçbir şey yapmadın." 

Bisikletli sormuş, 
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"Sen  yönetici misin?" 
"Evet"demiş  balondaki,  "Nereden  anladın?" 

"Nerede  olduğunu  ve nereye gittiğini  bilmiyorsun, nasıl tutacağını 
bilmediğin  bir söz vermişsin, sözünü tutmak  için saçma bir yöntem 
bulmuşsun, benden  problemini çözmemi istiyorsun. En önemlisi de  benimle 
karşılaşmadan  önce bulunduğun  yerde  olmana rağmen, bütün suçu benim 
üzerime atabiliyorsun."  demiş. 

Ülkemizde yönetici yetiştirme çalışmalarının tarihi, Osmanlı'nın 
kamu yönetimi anlayışına dayanır. Enderun mektepleri; esas olarak 
Hıristiyan tebaasından alınan yetenekli çocukları iyi, güvenilir devlet adamı 
ve asker yapma, sanatkâr ruhlu olanların yeteneklerini geliştirme amacı 
güdüyordu. Gelişimi Fatih ile başlayan Enderun mektepleri, 1909 yılına 
kadar çalışmalarını sürdürmüştür. 

Eğitim yöneticisi ataması konusunda Cumhuriyet tarihimizde çeşitli 
düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerde çoğunlukla günün koşulları 
dikkate alınmıştır. 

Yeni düzenlemelerin yapıldığı 1998 yılının hemen öncesinde, eğitim 
kurumlan yöneticilerinin (Okul müdürü, Müdür Başyardımcısı, Müdür 
Yardımcısı) atanmalarını düzenleyen bir yönetmelik vardı. Yönetmelikte; 
yönetici ataması yapılacak kurumun türü ve özelliğine göre, adayın öğrenim 
düzeyi, toplam hizmet süresi, sicil durumu, atanacağı kurum türü ile 
branşının uygunluğu vb. koşullar aranmaktaydı. 

Yaygın anlayış, "Yöneticiliğin  okulu  yoktur,  yöneticilik  usta-çırak 
ilişkisiyle  öğrenilir",  "Hele  bir atansın, çalışarak  öğrenir'"  anlayışıydı. 

Anlayış bu olunca, ön görülen en az hizmet süresini dolduran, büro 
hizmeti alışkanlığı olan ya da koltuk özlemi bulunan, başkalarına hükmetme 
özelliğini taşıyanlar da, hemen yönetici olma yollarını aramaya koyuluyordu. 
Yolu bulmak zor değildi. Herkesçe bilinen yöntemler...Atama yöntemi 
kayırmacılığa dayalı olunca, doğal olarak diyeti de beraberinde geliyordu. 
Olağan yöntemlerle atanmayan, olağan dışı desteği sağlayanlarca koltuğa 
oturtulanlardan, doğal olarak kurallara uygun bir yönetim de beklenemez. 
Olağan dışı yöntemlerle atanan yöneticiler, atamalarında etkili olanların 
olağan dışı isteklerini yerine getiremediklerinde, koltuklarının aynı 
yöntemlerle geriye alındığını görmüşlerdir. Elbette bir genelleme yapmamız 
olanaklı değildir. Bu yöntemlerle atanan çok değerli yöneticilerimizde 
olmuştur. 

Zaman- zaman mülakatla atama yöntemi uygulanmıştır. Mülakat 
sonucu seçilenler, mülakatı yapanların görüntüsü gibi olmuştur. 
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Doğal olarak, atamada sağlıklı yöntem olmayınca, yönetici güvencesi 
de sağlanamamıştır. Atamadaki yöntemler bu kez tersten uygulanmıştır. 

Yine  1998 yılma kadar  eğitim kurumları  dışında  kalan  Genel İdare 
Hizmetleri  Sınıfındaki,  il-ilçe  milli  eğitim müdürlükleri  ve bunların 
yardımcılıklarına  yapılacak  atamalarla  ilgili  olarak  ta hiçbir hukuki 
düzenleme  yoktu.  Devlet  Memurları  Kanunu'nun  genel hükümlerine  göre 
işlem yapılmaktaydı. 

Örneğin; birinci derece kadrolu il milli eğitim müdürlüğü görevine 
atama koşulunu, yüksek öğrenimli olan ve on ya da on iki yıl toplam hizmeti 
bulunan herkes taşıyordu. 

Atamada nitelik aranmayınca, doğal olarak görevden almakta kolay 
oluyordu. Koşullar böyle olunca, hizmette sürekliliği ve kaliteyi yakalamaya 
olanak yoktu. 

Yöneticilerin niteliklerini artırmak için düzenlenen hizmet içi eğitim 
etkinliklerine, yöneticilerin katılımı çoğunlukla isteklerine bağlıydı. Ve bir 
kurumda  15-20-25 yıl yöneticilik  yapma, bir övünç nedeni  olabiliyordu. 

İl / İlçe milli eğitim müdürlükleri yöneticilerinin atanmalarını 
düzenleyen bir mevzuatın yokluğu 1998 yılına kadar devam etmiştir. Aynı 
yıl yürürlüğe giren 4359 sayılı Kanun, bu alanla ilgili Yönetmeliğin bir yıl 
içerisinde çıkarılması zorunluluğunu getirmiştir. Yasal zorunluluk yerine 
getirilmiş, düzenlenen Yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararı ile 30 Nisan 
1999 tarihinde Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu yönetmelik ile liyakat ilkesi daha net bir şekilde uygulanma 
olanağına kavuşmuştur. Devlet Memurları Kanunu'nun temel ilkeler 
başlığını taşıyan 3. maddesinin C fıkrasında  "LİYAKAT'  şöyle 
tanımlanmaktadır: "Devlet  kamu hizmetlerine  girmeyi, sınıflar  içerisinde 
ilerleme  ve yükselmeyi,  görevin sona erdirilmesini  liyakat  sistemine 
dayandırmak  ve bu sistemin eşit imkânlarla  uygulanmasında  devlet 
memurlarını  güvenliğe  sahip kılmaktır.  " 

Halen yürürlükte bulunan bu Yönetmelikle, çağdaş yönetim 
anlayışına dayalı çağdaş bir yönetici atama düzenlemesi yapılmıştır. 

4-Yönetim-Eğitim  Yönetimi,  Eğitim  Yöneticileri  Nasıl  Olmalıdır? 
Yönetim, bir süreçtir ve birbirini tamamlayan faaliyetler  ve 

davranışlar dizisi olarak devam eder. 

Yönetimin  birinci özelliği,  amaç birliğinin olmasıdır. Amaçların 
varolmadığı ya da bunları gerçekleştirmenin söz konusu olmadığı 
durumlarda yönetim anlamını yitirir. 
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Yönetimin  ikinci özelliği,  kendisini oluşturan kişilerin davranışla-
rından, çalışma eylemlerinden oluşan bir beşeri eylem olmasıdır. 

Yönetimin  üçüncü özelliği,  bir araya gelen kişiler arasında iş 
birliğinin olmasıdır. Ayrıca bu iş birliğinin de verimlilik, iş bölümü ve 
uzlaşım, otorite ve eş güdümle ile bütünleştirilmiş olması gereklidir. 

Bir başka bakışla, ister kamu, ister özel sektörde olsun sunulan 
hizmetin farkını,  kalite belirlemektedir. Kaliteyi ise, alanında yetkin ve 
donanımlı personel ile yakalamak mümkündür. Bu nitelikleri personele 
kazandıracak ve onları geleceğe hazırlayacak en önemli etken eğitim 
çalışmasıdır. 

Sürekli değişim ve gelişim felsefesi  ile hareket eden, ürün ve 
hizmette insanı merkeze alan, ortak aklı kullanmayı amaçlayan anlayış, 
bireysel ve toplumsal gelişmenin temel dinamiğini oluşturmaktadır. 

Değişme, kurumun değişen çevreye uyum sağlayarak, varlığını 
sürdürmesidir, bir yenileşme sürecidir. 

Yenileşme ise, çevrenin gereksinimlerini karşılamak için, kurumun 
yeniden yapılanmasıdır. Yenileşme takım çalışmasıyla gerçekleştirilir. 
Kurumun her bir bölümünün, takım çalışması yapabilecek biçimde 
örgütlenmesi ve biçimlenmesi gerekir. Bunu yapacak olanda eğitim 
yöneticisidir. 

Eğitim; bir ülkenin kalkınmasını ve gelişmesini doğrudan etkileyen, 
geleceğini belirleyen, o ülkenin insanlarının geleneklerini ve çağdaş 
değerlerini uyum içinde kaynaştıran, gelişmiş ve gelişmekte olan tüm 
ülkelerin üzerinde büyük bir duyarlılıkla durdukları, çok önemli bir süreçtir. 

Eğitim;  insan kişiliğinin tam geliştirilmesi, yani, bireylerin, bilgi, 
beceri ve davranışlarında kalıcı değişiklikler oluşturma sürecidir. Bu 
bakımdan, çalışanların niteliklerinin geliştirilmesinin tek yolu eğitimdir. 
Ancak eğitim, sağladığı birçok yararına karşılık pahalı bir süreç olup, 
eğitime ayrılacak kaynaklardan en çok verim sağlanması, iyi bir eğitim 
yönetimi ile mümkündür. 

Eğitim örgütlerini amaçlarına ulaştırmak için, var olan insan gücü ve 
diğer kaynakların etkili ve verimli bir biçimde kullanılması, eğitim 
yöneticilerinin bir işlevi olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde eğitim 
yöneticilerinin, yöneticiliğin ayrıntılarını bilenler olarak yetiştirilmesi 
gerekmektedir. 

Amerikalı Wilson, 19. yüzyılda insanların doğuştan  iyi bir yönetici 
olarak  yaratılmadıklarını,  yönetim sanatı ve biliminin ancak öğrenme yolu 
ile kazanılacağını,  belirtmiştir. İnsan yetiştirme sisteminin yani eğitim 
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sisteminin başarılı olması ise, eğitimin en alt kademesindeki okul 
yöneticilerinden, en üst kademeye kadar tüm eğitim yöneticilerinin yönetim 
alanında kuram ve uygulamayla bütünleşen bir süreç izlenerek 
yetiştirilmesine bağlıdır. 

Eğitim yönetiminin konusunu; eğitim yapılacak alan ve konuların 
belirlenmesi, eğitim programlarının geliştirilmesi, eğitim planının 
hazırlanması, çalışanların eğitim ihtiyaçlarının saptanması ve eğitim alacak 
olanların seçilmesi, verilecek eğitimlerin önceden belirlenen politika, plan ve 
programlar çerçevesinde yürütülmesi oluşturur. 

Eğitim örgütlerinde çalışanların morali, iş doyumu, stres, çatışma ve 
örgüt iklimi, yöneticilerin insan ilişkileri alanındaki bilgi, beceri, tutum ve 
davranışlarından etkilenir. Yönetim, artan bilgi birikimine bağlı olarak bir 
san'at, yani kişinin kişisel yeteneklerine bağlı olarak giderek gelişen bir 
bilimdir. 

Sürekli değişim ve gelişim felsefesi  sürecini yürütecek lider-
yöneticidir. Lider yöneticinin; 

- yaratıcı, 
- problem çözme yeteneği olan, 
- bilgiye erişme yollarını bilen, 
- bilgiyi üreten ve kullanan, 
- esnek düşünebilen, 
- bilimsel düşünme ve öğrenen birey olma niteliği kazanmış, 
- toleranslı, 
- yetenekli ve bilgili, 
- üretim ve tüketimde kalite bilinciyle hareket edebilen 

donanıma sahip olması gerekir. Çünkü eğitim yöneticilerinin 
misyonu, kalite bilinci ile TKY felsefesinin  eğitim sistemine entegre 
edilmesini sağlamaktır. 

Bunun için beklenilen kazanımları; Personel, Örgütsel Yapı, İş ve 
İşlemler ve Toplumsal Boyutta olmak üzere dört başlık altında toplayabiliriz: 

Personel  Boyutunda 
• Eğitim yöneticisinin; yönetim bilgisine, becerisine ve 

deneyimine sahip olması, ulusal ve evrensel ölçekte hizmet 
üretmesi, her türlü siyasal görüşe ve inanca "eşit uzaklık"  ya da 
"eşit  yakınlıkta"  olması 

• Liyakatli, başarılı, demokrat, yaratıcı, katılımcı, etkin, saygılı, 
dürüst, bilgili, üretken, öğrenen, örgütü ile birlikte öğrenen, 
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uygun söz söyleme yerine doğru söz söylemeyi her koşulda 
yeğleyen nitelikleri taşıması gerekmektedir. 

• Örgütsel  Yapı  Boyutunda 
• Hazırlanan yönetmelik ve yönergelerle personelin karar ve 

yönetim süreçlerine katılımını sağlayacak şekilde örgüt 
yapısında yeni oluşumlara yer verilmesi, 

• Ortak aklın kullanımına özen gösterilmesi, 
• Geniş bir yelpazeden katılımın olabileceği kurulların 

oluşturulmasına olanak sağlanması, 
• Geniş katılımlı kurullarla, bireylerin ve grupların kendi 

gelecekleri üzerinde daha fazla  söz sahibi olmaları ve sistemin 
açık hale getirilmesi gerekmektedir. 

İş  ve İşlemlerin 

• Yapılmasına ilişkin kurulmuş olan sistemin, gelişen ve değişen 
koşullara ayak uydurmasını sağlayıcı yönde yenilenmesi, sürekli 
geliştirilmesi, 

• Bu kapsamda mutlaka sağlıklı bir iş analizi ve buna bağlı olarak 
da personel boyutunda iş tanımlarının yapılması, 

• İş tanımları ve her yönetim pozisyonunun; amacı, hedefleri, 
yapacağı faaliyetler,  standartlar, zaman çizelgesi vb. bilgi 
başlıklarını içeren "yıllık  iş planları"  uygulamasının 
geliştirilerek sürdürülmesi, 

• Eğitimin tüm paydaşlarının istek, beklenti ve gereksinimleri 
doğrultusunda yürütülen çalışmaların etkinliği ve verimliliğinin 
ölçülmesi 

• gerekmektedir. 

Toplumsal  Boyutta; 

TKY'de insan odaklı hizmet üretme ve üretimin her aşamasında da 
katılımın sağlanmasının esas olduğu vurgulanmaktadır. 

Demokrasinin bir yaşam tarzı olarak anlaşılması, benimsenmesi ve 
yaşanmasıyla TKY'nin katılım ilkesi birebir örtüşmektedir. Kamuda TKY 
uygulaması, kamu personelinin yanında STK' larının da kamu hizmetlerinin 
sunumuna ilişkin karar süreçlerine katılımı şeffaflığın  ve açıklığın bir gereği 
olarak görülmektedir. 

STK'larını aktif  yurttaşlar oluşturmaktadır. Aktif  yurttaşlar; 
girişimci, yenilikçi, değişimlere uyum sağlayabilen, şoklara dayanabilen, 
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fırsatlar  yakalayabilen, sektörlere destek sağlamak için birliktelik 
sağlayabilen duyarlı bir toplumun temelidir. 

Kalitenin topluma mal olması ve yaşama taşınmasında sivil toplum 
kuruluşlarının da sorumluluğu büyüktür. Demokratik toplumlarda örgütlü 
toplumun yeri ve önemi yadsınamaz. Özet olarak, eğitim yöneticisinin çağın 
gerektirdiği biraz önce belirttiğim ve daha da artırılabilecek nitelikleri 
kazanmış olması zorunlu görülmektedir. 

5-21. Yüzyılda  Eğitim  Yöneticileri  Nasıl  Yetiştirilmelidir? 

Amacımız, çocuklarımızı ekonomik ve sosyal anlamda üreten, 
paylaşan, başkalarının haklarına saygılı, katılımcı, siyasal anlamda en önemli 
görevinin bağımsızlığımızı ve Cumhuriyetimizi korumak olduğunu bilen, 
Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen, kendisiyle barışık, dostluk ve 
hoşgörü geleneğimizi yeni kuşaklara taşıyan, savaşı bilimsel yarış olarak 
algılayan, kendi geleceğini ülkenin geleceğinde gören, laik, milli, 
demokratik ve çağdaş insanlar olarak yetiştirmektir. 

Bu bağlamda okullarımız toplum için birer "Bilgi  Merkezi",  bireyler 
için, "Bilgi  Kaynağı"  olarak faaliyet  gösterecek biçimde hazırlanmalıdır. 
Bunu sağlayacak olan en başta eğitim yöneticileridir. 

Yönetici  yetiştirme,  kişinin işinde  yapabilecekleri  ile yapması 
gerekenler  arasındaki  boşluğu dolduran  bir eylem sürecidir.  Personelin 
işinde gereken özelliklere ve düzeye olabildiğince kısa sürede ulaşılmasını 
sağlamaktır. Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi "Yönetici  adaylarının  ve 
yöneticilerin  bilgi,  yetenek,tutum  ve davranışlarını  sistemli  bir şekilde 
geliştirerek,  şimdiki  ve gelecekteki  işlerinde  daha  başarılı  olmalarını 
sağlamak"  biçiminde tanımlanabilir. 

Gerek dünyada yönetim biliminin sağladığı gelişmeler, gerekse 
eğitim yönetimi alanındaki bilimsel çalışmaların ülkemizde kurumsallaş-
ması, son zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığı'nı "Yönetici yetiştirme" 
konusunda harekete geçirmiştir. 

Bu hareket, 30 Nisan 1999 tarih ve 23681 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren "Milli  Eğitim  Bakanlığı  Yönetici  Atama, 
Değerlendirme,  Görevde  Yükselme  ve Yer  Değiştirme  Yönetmeliği"  nin 
yayımlanmasıyla somutlaşmıştır. 

Anılan yönetmelik, ülkemizde eğitim yönetiminin bir bilim ve 
yöneticiliğin öğretmenlikten ayrı profesyonel  bir meslek haline gelmesi için 
atılan ilk ve çok önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. 
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Bilindiği  gibi, eğitim yöneticilerimizin  kaynağı,  öğretmenlerimiz  ve 
yine okul  yöneticilerimizdir.  Bu kaynaktan  vazgeçmek  söz konusu olamaz. 

İyi  eğitim yöneticisi yetiştirmenin  yolu, öncelikle  iyi öğretmen 
yetiştirmekten  geçmektedir.  Bıı nedenle geçmişte denenmiş ve yararları 
görülmüş olan Teşkilat  ve îdare  dersi  ya da  benzer işlevi üstlenecek  başka 
isim verilmiş bir ders,  öğretmen  yetiştiren  yüksek  öğretim kurumları 
programları  içerisinde  yer almalıdırBöylece,  öğretmen adayı hizmet 
öncesinde yeteneklerini fark  etmeye başlayacak, belki de hedefleri  arasına 
eğitim yöneticiliğini koyacaktır. 

Öğretmen  adayına,  aday  öğretmen  olarak  atandıktan  sonra adaylık 
süresi içinde  verilecek  yönetimle ilgili  eğitim, hem teoride  hemde  pratikte 
yoğunlaştırılmalıdır.  Bu durumda aday yeteneklerini biraz daha fark  edecek, 
öğretmenlik kulvarına yönelirse, öğrendikleri görevini sürdürmede kolaylık 
sağlayacak, yöneticilik kulvarına yönelirse, adaylık eğitimi kendini eğitim 
yöneticiliğine hazırlamanın bir başlangıcı olacaktır. 

Lider yönetici olmanın yolu, önce farkına  varmaktan başlar. Farkına 
varacak ki vizyonunu oluşturabilsin. Vizyon, gelecekte olmasını istediğimi-
zin düşlerini bugünden kurmak değil midir? 

Böylece yönetici adayımız, uzun vadeli düşünecek, toplumsal 
değişmelerin dışında kalmamış olacaktır. Bu aşamada var olan eğitim 
yöneticilerine  de  büyük görev düşmektedir.  Her türlü kişisel düşünceden 
kendilerini arındırarak, geleceğin yöneticilerini yetiştirmede sorumluluk-
larını eksiksiz yerine getirmelidirler. Hatta gelecekte kendilerini aşmış insan 
yetiştirmiş olmanın onuru ve gururunu yaşamasını bilmelidirler. 

Bir söz vardır: " Zirveye  tek  başınıza çıkarsanız,  çalışanlar  aşağıda 
çok ufak  görünürler;  unutmayın aşağıdan  bakıldığında  siz de  çok ufak 
görünürsünüz." 

Değişim, ancak güçlü liderlerin öncülüğü ve yol göstericiliğinde 
gerçekleşebilir. Mevcut yönetici, liderlik özelliklerinden yoksunsa, 
değişimin gerçekleşmesi kolay olmayacaktır. 

Eğitim  sisteminin olası ürünlerini  yetiştirmede,  denetim 
elemanlarının  da  sorumluluğu  bulunmaktadır.  Vizyonunu eğitim yöneticiliği 
olarak belirlemiş öğretmenlerimize; müfettişlerimizin  yol göstermesi, onları 
yönlendirmesi, güçlendirmesi ve hatta özendirmesi bir zorunluluktur. Ancak 
bu zorunluluğu yerine getirecek müfettişlerin  de, sorumluluklarını yerine 
getirebilmeleri bakımından yöneticilik eğitiminden geçirilmelerinin çok 
yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Öğretmenlerin,  yönetim görevlerine  yönetici yardımcılığından 
başlamaları  en doğru  olanıdır.  Yönetici yardımcılığı derken; okul / kurum 
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müdür başyardımcılığı / yardımcılığı, bölüm / atölye şefliği,  bölüm 
başkanlığı vb. görevlerden söz ediyorum. 

Yönetici  adaylarında,  öğretmenlik  görevinde  bulunma ve en az 
hizmet süresi aranmalıdır..  Bu süre 1998 yılından bu yana uygulanan ve 
benimsenen beş yıl olabilir. Okul deneyimi yadsınamaz. Bunun yanına 
öğretmen  odası  deneyiminize  eklemekte büyük yarar vardır. Nitekim son 
yıllarda Eğitim Fakültelerimiz, öğretmen adayı olacak öğrencileri için okul 
deneyimi uygulamasını özenle sürdürmektedirler. 

Yönetici  adayı  olacaklar  için seçme sınavı uygulamasına devam 
edilmelidir.  Nitekim, hizmet içi eğitime alınan ve bunlara eğitim veren 
öğretim üyelerine uygulanan anket sonucunda; seçme sınavı uygulamasına 
en yüksek düzeyde katılım olmuştur. 

Yönetim  görevi öncesi, seçme sınavında  en az düzeyde  başarılı 
bulunanlara  hizmet içi eğitimi niteliğinde  eğitim verilmesine devam 
edilmelidir.  Ancak halen yürürlükte olan eğitim programı, yüksek öğretim 
kurumlarının iş birliğinde içeriği ve süresi bakımından yeniden gözden 
geçirilmelidir. Özellikle pratikle teori arasında denge kurulmalı, olanaklar 
çerçevesinde uygulamaya da yer verilmelidir. Eğitim birden fazla  merkezde 
yapılıyorsa, programın uygulamasında mutlaka birliktelik sağlanmalı, 
olabiliyorsa eğitim aynı anda başlatılmalıdır. 

Hizmet  içi eğitimden  sonra "değerlendirme  sınavı" (ya  da  adı 
görevde  yükselme  sınavı) yapılmasına devam  edilmelidir.  Sınavın içeriği 
çağdaş normlara uygun biçimde doldurulmalıdır. 

Yönetim görevlerine ilk atamaların; belirttiğim sürecin 
tamamlanmasından sonra, sicil, başarı durumu, atanılacak okul / kurumun 
düzeyi-niteliği gibi öncelik ve özelliklerde dikkate alınarak yapılmasına 
devam edilmelidir. 

Belki bu süreci hizmet yılı, sınav şekli v.s. yönlerinden eleştirenler, 
ya da " Bey çok başarılıdır ama sınavda başarılı olamıyor " diyenler 
olabilecektir, vardır da...Fakat her türlü olumsuz görüşe rağmen uygulama 
sürdürülmelidir. Nitskim, her süreçten sonra karşı duranların sayısı 
azalmakta, buna karşın destek verenlerin sayısı artmaktadır. Bugüne kadar 
sınav uygulaması ile atanan eğitim yöneticilerimiz çok büyük oranda başarılı 
olmuşlardır. 

Okullar / kurumlar dışında kalan, yani Genel İdare  Hizmetleri 
Sınıfına  ait yönetici kadrolarına  atanacakların  yetiştirilmelerinde  de,  yöntem 
pek farklı  değildir.  Bu alanda, yeterli hukuki düzenleme olduğunu 
düşünüyorum. Şöyleki; 
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30 Nisan 1999 tarihinde yürürlüğe giren "Milli  Eğitim  Bakanlığı 
Yönetici  Atama Değerlendirme,  Görevde  Yükselme  ve Yer  Değiştirme 
Yönetmeliği'",  eğitim yöneticilerinin yönetim alanında hizmet öncesinde 
yetiştirilmelerini öngören çağdaş anlamda ilk yönetmelik olarak yerini 
almıştır. Bu Yönetmelik hakkında çok kısa bilgi sunmak istiyorum. 

Yönetmelikle  yönetici  ve adaylarına; 
• Atama, yükselme  ve yer değiştirmelerde  görev tanımına 

uygunluk,  kariyer,  liyakat,  sicil, meslek  içi eğitim ve kıdemi 
gözetme, 

• Görev öncesi hazırlık  eğitimi verme, 
* Tarafsızlık,  güvenirlik,  geçerlik  ve açıklık  ilkelerini  esas alan 

değerlendirme, 
• Yeteneklerini  geliştirme  ve yeni beceriler  edinme  yolu ile yeni 

bir kariyer  geliştirme 
olanağı sağlanmıştır. 

Ayrıca; her düzeydeki yönetsel kademeler belirlenerek, görevler 
arasındaki  basamaklar  açıkça ortaya konmuş,  görevlerin denklik, ast ve üst 
ilişkileri net duruma getirilmiştir. Yönetici adaylarına ilk defa 
"Değerlendirme  Sınavı" ve "Seçme Sınavı"  uygulanarak, yöneticilerin daha 
güvenilir ve geçerli ölçütlere göre seçilmesi, değerlendirilmesi, ve 
yükseltilmesi hedeflenmiştir.  Çalışanlar için salt kıdem yerine, çağdaş bir 
değerlendirme ölçütü olan "Performans  değerlendirmesi"  ön görülmüştür. 

Her yönetici için, her yönetsel kademede "yönetim görevinde 
geçirilecek  en az hizmet süresi" belirlenmiştir. Böylece haksız ve düzensiz 
kademe atlama veya kademe indirimi önlenmiştir. Örneğin; öğretmen iken 
birden milli eğitim müdürü veya üst düzey yönetici olarak atanmak veya 
tersine yönetici iken, birden öğretmenliğe dönmek gibi yönetsel 
istikrarsızlıkların yolu kapanmaktadır. Bu durum yöneticinin daha rahat ve 
güvenli bir ortamda görev yapmasını sağlayabilecektir. Bu düzenleme 
başkalarına olan kişisel bağımlılığı da azaltabilecektir. 

Ancak, bu yönetmelikte de ; 
• İl,ilçe, merkez teşkilatı ile eğitim kurumları yönetim görevleri 

arasında eş değerlik, 
• Görev öncesi eğitim, 
• Eğitim programları, 
• Değerlendirme ölçütleri 
vb. konularda, yüksek öğrenim kurumlarının iş birliğiyle bazı yeni 

düzenlemeler yapılması gerektiğini düşünüyorum. 
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Hangi  türde  olursa olsun, eğitim yöneticiliğine  öğretmenlik  ya da 
yönetici yardımcılığından  başlanmalıdır.  İl / ilçe ve merkez teşkilatlarında 
görevli öğretmenlik mesleğinden olmayan şefler  için bir üst kademeye 
yükselme olanağı sürdürülebilir. Ancak, merkez ve taşra teşkilatlarında 
bulunan üst yönetim görevlerine  atamalarda,  öğretmenlik  ya da 
üniversitelerde  eğitim alanında  öğretim üyeliği  yapmış olma koşulu 
sürdürülmelidir. 

Bütün yönetim görevlerinde  bulunanlar,  yönetim alanındaki  gelişme 
ve değişmeler  konusunda  bilgilendirilmek  üzere, her yıl kısa sürelerle,  üç 
yılda  bir veya gereksinim  duyulduğunda  daha  kapsamlı  hizmet içi eğitime 
alınmalıdır.  Hizmet içi eğitim uygulamalarında, " e- Eğitim " ve uzaktan 
eğitim yöntemlerinden de yararlanılmalıdır. 

Her tür ve düzeydeki eğitim yöneticiliğine ilk kez atanacaklar ile, 
görevde yükselme eğitimine katılacaklar için düzenlenen eğitim 
programları,  bir bütün olarak  değerlendirilmelidir.  ( Entegre edilmelidir.) 
Programların  uygulamasında,  kaynak  savurganlığını  da  önleyebilecek 
biçimde,  belli  sürelerle  geçerliliği  olan, her yönetim görevi için uygun 
görülecek  sayıda  sertifıkasyon  programları  düzenlenebilir._ 

Böylece öğretmenlere ve eğitim yöneticilerine, hem daha çok 
seçenekler sunulmuş olur, hem de sürekli eğitim gereksinimi duyulması 
sağlanır. 

Bütün bu düzenlemelerde, Üniversitelerle yakın iş birliğinin 
sayılamayacak kadar çok yararı olacaktır. Üniversiteler de, araştırma, 
yenileme ve geliştirme çalışmalarına hız verme gereksinimini duyacaklardır. 
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TÜRKİYE'DE EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN 
YETİŞTİRİLMESİ 

Prof.  Dr. Ali BALCI 

Türkiye'de eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi ya da mesleğe 
hazırlanması düşünüldüğünde bir takım ilkelerden hareket edilmesi gerekir. 
Bu ilkeler şöyle sıralanabilir: 

• Eğitim yöneticisi, öğretmenlikten gelmeli ya da eğitim 
yöneticileri öğretmenlik yapmış olmalı. Eğitim yöneticisinin 
yöneteceği kesim büyük oranda öğretmenlerden oluşur. Eğitim 
yöneticisinin bu insanlara yardımcı olabilmesi, onları örgütleyip 
yönetebilmesi için hiç değilse cenerik olarak öğretmenlik 
mesleğini bilmekten öte yaşamış olması son derece isabetli 
olacaktır. 

• Çok gecikmiş olmakla beraber eğitim yöneticiliğinin bir 
uzmanlık alanından öte profesyonel  bir meslek olduğu gerçeği 
derhal uygulamaya konulmalı. 

• Geleceğin eğitim yöneticisi adayı, yönetim görevine 
getirilebilmesi için, eğitim yönetimi lisans ya da yüksek lisans 
derecesine ve "eğitim yönetimi sertifikasına  sahip olmalıdır. 
Kısa dönemli bir çözüm olarak eğitim yönetimi görevlerine giriş 
için eğitim yönetimi sertifikasına  sahip olma ölçütü aranabilir; 
eğitim yönetimi lisans ya da yüksek lisans mezunlarının eğitim 
yönetimi sertifikasına  sahip oldukları kabul edilebilir. 

• Eğitim yöneticisi adayı öğretmenin, eğitim yönetimi görevlerine 
uygun olup olmadığını kararlaştırmak üzere, Milli Eğitim 
Bakanlığı YÖDGED bünyesinde "Yönetici Değerleme 
Merkezi" kurulmalı. Merkezde çeşitli test ve projektif 
tekniklerle yönetici adayı öğretmenin, okul yöneticiliğe uygun 
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ya da yöneticilik yapabilecek özelliklere sahip olup olmadığı 
karara bağlanmalıdır. Ancak Yönetici Değerleme Merkezinin 
yöneticiliğe uygun bulduğu yönetici adayı öğretmen, eğitim 
yönetimi sertifika  programına girmeye hak kazanmalıdır. 

• Eğitim yönetimi sertifikasına  sahip olan eğitim yöneticisi adayı, 
belli bir süre örneğin üç yıl, mutlaka okul müdür yardımcılığı 
yapmalı, başarılı olursa okul müdürü olarak atanmalıdır. 

• Bakanlık şube müdürlüğü ve üstü pozisyonlar için mutlaka önce 
okul yöneticiliği yapmış olma koşulu aranmalı. 

Bu ilkelerden sonra karşımıza kısa dönemde eğitim yöneticiliği 
görevleri için kaçınılmaz ölçüt olarak çıkan eğitim yönetimi sertifikasının  ne 
kadar süreli olacağı, içeriğinin nasıl düzenleneceği, programda kimlerin 
görev alacağı, hangi öğretim strateji ve yöntemlerinin uygulanacağı, 
değerlendirmenin nasıl yapılacağı konuları çıkmaktadır. 

Eğitim Yönetimi Sertifikası; 

Pratiği esas alan, sosyal bilimler, insan bilimleri ve davranış 
bilimleri kavram, ilke ve kuramlarına dayalı disiplinlerarası bir içerikte 
düzenlenmelidir. Program adaylara pratikteki görevleri için yeterlilik 
kazandırmalı, eğitim lideri olarak yetişmelerine katkı getirmelidir. Bu 
çerçevedeki bir programın ortak gövdesi; görev ve sorumluluk boyutu, 
yönetim becerileri boyutu, yönetim süreçleri boyutu ve internlik ya da alan 
uygulaması boyutunu kapsamalıdır. 

Eğitim yönetimi hazırlama programı içeriği; genel, özel ve uzmanlık 
olmak üzere üç boyutta toplanabilir. Genel boyut adayları, geniş ufuklu 
eğitim liderleri olarak hazırlamayı, eğitim kurumunu bir kültür ve değer 
sistemi olarak görebilmeyi hedeflemekte  ve sosyal bilimler, insan bilimleri 
ve davranış bilimleri kavram, ilke ve kuramlarından oluşmaktadır. Özel 
boyut adayların yönetim alanında yönetim kuram, kavram ve ilkeleri ile 
yönetim teknolojisinde bilgi, anlayış, beceri ve tutum kazandırmayı 
amaçlamaktadır. Uzmanlık boyutu ise adayların eğitim bilimlerinden 
birinde uzman olmayı hedeflemektedir.  Bu içerik mesleksel yetişme ve 
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temel yöneticilik eğitimi olmak üzere iki boyutta toplanabilir. Mesleksel 
yetişme adayları eğitim liderleri olarak çok yönlü, disiplinlerarası insan 
bilimleri, sosyal bilimler ve davranış bilimlerinde yetişmeyi hedeflemekte, 
bir önceki modelin genel yetişme boyutuna karşılık gelmektedir. Temel 
yönetim eğitimi içeriği ise bir önceki modelin özel boyutuna karşılık 
gelmekte ve adayların yönetim teknolojisiyle yönetim bilimlerinde 
yetişmesini amaçlamaktadır. Ayrıca okulların etkililiği ile okul 
yöneticilerinin yeterliliği arasında bir ilişki kurulmaktadır. Eğitim yöneticisi 
adayını eğitim lideri olarak geniş ufuklu  yetişmesi gereğinden söz 
edilmektedir. Bu yetişmeyi de liberal eğitim içeriğinin kazandıracağı 
söylenebilir. Bu içerik adayların çok yönlü, esnek, farklı  görüş ve bilgilere 
açık, analizci olarak yetişmesine katkı getirecektir. Görüldüğü gibi liberal 
eğitim önceki modellerin genel- mesleksel yetişme boyutlarına karşılık 
gelmektedir. 

Eğitim yöneticisi hazırlama programları alanın öğretim elemanları, 
uygulamacılar, öğrenciler, eğitim programcıları ve istihdam kurumlarının 
temsilcilerinin ortak katılımı ile görev tanımına ve adayların bireysel 
ihtiyaçlarına göre geliştirilmeli, kuram- uygulama dengesini gözetmelidir. 

Eğitim yöneticilerinin hizmet içi eğitim programları "yaşam boyu 
eğitim" "sürekli eğitim" anlayışı içinde sürekli düzenlenmeli, bir akademik 
dereceye götürücü olarak kredilendirilmelidir. 

Programın teorik boyutu 120 saat gibi düşünülebilir. Buna müdür 
yardımcılığı alan uygulaması ( 1 ila 3 yıl) kısmı ilave edilmelidir. 

Programda alan uzmanı akademisyenler ve uygulamacılardan oluşan 
bir grup eğitici olarak görev almalıdır. Eğitim yöntemi olarak katılımcıların 
görüş ve deneyimlerinin değişimine imkan veren yöntemler, grup çalışması, 
örnek olay çalışması, proje yapma, interaktif  öğretim gibi yöntemler bir 
arada kullanılmalıdır. 
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POSTER 

M.E.B. HİZMETİÇİ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NCA 
DÜZENLENEN "EĞİTİM YÖNETİMİ" KURSLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Atila YILDIRIM 
M.E.B.Hizmetiçi  Eğitim  Dairesi Başkanlığı 

Giriş 
Çağımız bilgi, bilgisayar, uzay teknoloji gibi isimlerle anılmaktadır. 

İyi bir eğitim olmaksızın çağa uyum sağlamak mümkün değildir. Eğitimin 
önemi bu çağda daha da ön plana çıkmıştır. Bu nedenledir ki, çağımız eğitim 
çağıdır denilebilir. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınması için, gelişmiş 
ülkelerin durumlarını koruma ve daha iyiye gitmeleri için eğitim temel 
gereksinim olmaktadır. Bir ülkenin kalkınmışlığının temelinde eğitim 
yatmaktadır. Bu bağlamda, eğitim kurumları,yöneticileri, öğretmenleri, 
eğitim programları, araç ve gereçleri nitelikli eğitimin oluşumunda 
vazgeçilmez unsurlardır. 

Eğitim yöneticilerinin, eğitim kurumlarının amaçları doğrultusunda 
işlev görebilmeleri için başta insan kaynağı olmak üzere her türlü imkan ve 
kabiliyetleri en etkili biçimde yönlendirmeleri gerekmektedir. Çağımızda 
yaşanan hızlı değişim, toplumları ve kurumlan da, aynı hızla değişime 
zorlamaktadır. Özellikle okul yöneticileri değişime hazırlıklı ve uyumlu 
olmalıdır. Bu nedenle eğitim yöneticilerinin hizmet öncesi ve hizmetiçi 
eğitimleri önem kazanmaktadır. "Meslekte öğretmenlik esastır" ilkesi 
doğrultusunda yöneticilik bir meslek olarak görülmemiş başarılı olan 
öğretmenin iyi bir yönetici olacağı varsayılmıştır (Bursalıoğlu, 1991). Buna 
rağmen, Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde Eğitim Yönetimi, Ekonomisi, 
Planlaması ve Denetimi bölümünden mezun olanlara müfettiş  ve yönetici 
olarak atanmada öncelik verilmekteydi. 1997 yılında YÖK'iin almış olduğu 
karar doğrultusunda bu bölümler lisans düzeyinde kapatılmıştır. 1998'de ise 
, Milli Eğitimi Bakanlığı'nın yönetici atama için çıkardığı yönetmeliklerle 
eğitim yönetimi alanından mezun olanlara önem ve öncelik verilmiştir. 
Böylece, eğitim kurumları yönetici adayı TODAİE (kamu yönetimi 
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uzmanlığı) ve eğitim yönetimi alanından mezun olanlar seçme sınavına 
katılmaksızın doğrudan hizmetiçi eğitime katılmaya hak kazanmışlardır 
(MEB. 1998). 

YÖK'ün bu uygulaması sonunda, hizmet öncesi eğitim yöneticisi 
yetiştirme büyük bir darbe yemiştir. Bundan böyle eğitim yöneticisi 
yetiştirmede hizmetiçi eğitimin önemi bir kat daha artmıştır. Hizmetiçi 
eğitim yoluyla müfettiş  ve yöneticiler geçmiş yıllarda da yetiştirilmiştir. 
Özellikle görevde yükselme yönetmeliklerinde göreve atanmadan önce en 
az 120 saat süreli hizmetiçi eğitime katılmanın ön koşul olması, hizmetiçi 
eğitimin gerekliliğini ve önemini ortaya koymaktadır (MEB, 1998; 1999). 
Böylece, eğitim yöneticiliği bir meslek haline gelmekte ve göreve 
atanmadan önce görevle ilgili hizmetiçi eğitim önkoşul olarak aranmaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 
Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik (1998) ve Milli Eğitim 
Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliği'nde (1999) hizmetiçi eğitim: "Kapsama dahil 
görevlere ilk defa  yapılacak atamalarda veya yönetim kademelerindeki 
yükselmelerde görev için gerekli olan eğitim ile aynı yönetim kademesinde 
görevli yöneticilerin değişme ve gelişmelere uyumlarını sağlamak bilgi, 
beceri ve davranışlarını geliştirmek amacıyla verilen eğitim" olarak 
tanımlanmaktadır. Her iki yönetmeliğin temel ilkeleri ise şöyle 
sıralanmaktadır: 

a) Kurumsal etkinlik ve verimlilik ile personelde yöneticilik bilgi 
formasyonu,  göreve bağlılık, iş doyumu ve yüksek moral 
sağlamak, 

b) Atama, yükselme ve yer değiştirmelerde görev tanımına 
uygunluk, kariyer, liyakat, sicil, meslek içi eğitim ve kıdemi 
gözetmek, 

c) Yöneticilikte kariyer imkanı sağlamak ve geliştirmek, 
d) Görev öncesi hazırlık eğitimi vermek, 
e) Personel değerlendirilmesini tarafsızlık,  güvenirlik, geçerlilik ve 

açıklık ilkelerine göre yapmaktır (MEB, 1998; 1999). 

Yönetici Yeterlilikleri 
Açıkalın (1995)'ın yapmış olduğu bir araştırmada yöneticilerin 

yetiştirilmesinde öncelikli konular şöyle sıralanmaktadır. 

a) Karar verme, 
b) İnsan ilişkileri, 
c) İletişim becerileri, sosyal davranışlar, 
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d) Halkla ilişkiler, 
e) Amaç yorumlama-görev analizi, 
f)  Zaman ve grupların yönetimi, 
g) Mevzuat bilgisi, 
h) Güzel konuşma ve yazma, 
i) Ast-üst ilişkileri, 
j) Okulun tertip, düzen ve donatımı, 
k) Toplantıların düzenlenmesi ve yönetimi, 
1) Büro ve yazışma işleri (Açıkalın, 1995 s: 156) 
Bursalıoğlu (1981)'nun "eğitim yöneticisinin yeterlikleri" 

araştırmasında okul müdürleri tarafından  değerlendirilen yeterlik alanları 
şöyle sıralanmaktadır: Okulda olumlu bir hava yaratılması,karar,okul 
işletmeciliği,personel yönetimi ve liderlik davranışlarıdır 
(Bursalıoğlu,1981:79). Taymaz (1989) ise okul yönetiminin işlevsel 
görevlerini şöyle sıralamaktadır: Öğrenci işleri, Personel işleri, Eğitim -
Öğretim işleri ve Okul işletmesidir (Taymaz, 1989:15-16). 

Etkili okul müdürlerinin özellikleri şöyle sıralanmaktadır: Okulun 
akademik başarısını belirlemek, öğrenci ve öğretmenlerde yüksek beklentiler 
oluşturmak, öğretimsel liderlik, çalışanlarla işbirlikçi ve katılımcı yönetim, 
kaynakları ve zamanı etkili ve verimli kullanmak, okulda düzeni sağlamak 
ve sonuçları iyi değerlendirmektir (Balcı, 1993; Pehlivan, 1997:83-84). 

Etkili yöneticilerin öğretime çok önem vermesi, öğretime ilişkin 
amaç ve beklentileri saptama, zamanın çoğunu öğretim sorunları ile 
ilgilenerek geçirme, öğretime ilgi ve destek verme, personele dönük olma 
gibi özellik ve davranışları bulunmaktadır (Balcı, 1993 29). Eğitim 
yöneticilerinin temel görevi, milli eğitim sistemini amacına uygun olarak 
yaşatmak ve geliştirmektir. Eğitim yöneticileri, toplumun eğitim ihtiyacını, 
ekonominin gerektirdiği insan gücünü, öğrenci sayılarının gelişmelerini ve 
maliyetlerini hesaplamak, gelecekteki toplum ve birey ihtiyaçlarının 
kestirimlerini planlamakla görevlidirler. 

Hizmetiçi eğitimin amacı, işgörenin iş doyumunu ve verimliliğini 
artırmaktır. Hizmetiçi eğitim, kurumun vizyon ve özel amaçlarının yerine 
getirilmesinde etkili bir araçtır. İyi yetişmiş işgörene sahip olmak, kurumun 
amaçlarını gerçekleştirmek için yeterli olmayabilir. İyi eğitim almış, 
yetişmiş işgören de yenilik ve gelişmeleri günü gününe takip etmek 
zorundadır. Bilim ve teknolojideki ilerlemeler, sosyal, siyasal ve kültürel 
değişmeler, eğitim kurumlarını gelişme ve yenileşmeye zorlamaktadır. Bu 
bağlamda, kurumlar işgörenlerine nitelikli hizmetiçi eğitim sağlama 
yükümlülüğü ile karşı karşıyadır. Böylece, kurumun ve işgörenin gelişmesi 
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için hizmetiçi eğitimin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Hizmetiçi eğitimin 
kurumsal yararları; üretim zamanında yapılarak ürünün miktarı artar,maliyet 
düşer, kalitesi yükselerek verimlilik sağlanır. Bireysel yararları ise; 
işgörenlerin işinden memnuniyeti artar, güven duygusu gelişir, huzurlu 
olarak çalışır, mutluluk duyar ve ortama uyumu kolaylaşır. Milli Eğitim 
Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı geçmiş yıllarda da eğitim 
yönetimi kurs ve seminerlerine öncelik vermiştir. Toplumun çağdaş uygarlık 
seviyesine gelmesi ve aşması görevini üstlenen Milli Eğitim Bakanlığı, 
personelinin özellikle de yöneticilerinin eğitimine ayrı bir önem vermektedir. 
Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı'nca her yıl merkezi olarak, yaklaşık 
500 hizmetiçi eğitim kurs ve semineri düzenlenmektedir. Bu etkinlikler 
içerisinde eğitim yönetimi kurslarının ayrı bir yeri ve önemi vardır (Yıldırım, 
1997). 

Son On Yıida Düzenlenen Eğitim Yönetimi Etkinlikleri 
TABLO  1 MEB.  Hizmetiçi  Eğitim  Dairesi  Başkanlığınca  Son 10 Yılda 

Düzenlenen 
Eğitim  Yönetimi  Kurs  ve Seminerlerin  Süreleri  ve Katılanların  Sayısı 

Y
IL

LA
R 

Kurslar Seminerler Toplam Toplam 
Katılımcı 

Y
IL

LA
R 

Kurs 
(0 

Süre 
(12 gün) 

Katılımcı 
(0 

Seminer 
(0 

Süre 
(5 cün) 

Süre 
(12 gün) 

Katılımcı 
(f> (0 m 

1991 21 20 1665 21 18 3 2247 42 3912 
1992 20 19 1288 26 19 7 1804 46 3092 
1993 12 12 841 63 44 19 6094 75 6935 
1994 8 8 625 47 40 7 3706 55 4331 
1995 32 24 2294 49 42 7 3767 81 6061 
1996 6 6 487 41 34 7 3103 47 3590 
1997 6 4 450 39 30 9 2705 45 3155 
1998 21 20 1190 30 29 1 2075 51 3265 
1999 (1) 16 6 740 9 9 - 605 25 1345 
2000(2) 37 35 1470 30 30 - 2257 67 3727 
2001 (3) 32 32 1280 19 19 1303 51 2583 
TOPLAM 211 186 12330 374 314 60 29666 585 41996 

1. 1999 y ılında; 12 günlük (60 saat) İletişim ve Kalite 
Geliştirme Kursu, 5 günlük Atelye - Laboratuvar Organizasyonu ve 
Yönetimi Kursu, 5 günlük (30 saat) Seminerler. Eğitimde Toplam Kalite 
Yönetimi, Personel Hizmetleri, Yönetimde İnsan İlişkileri ve Stres 
Yönetimi, Vizyon Geliştirme başlıklı etkinlikler yer almıştır. 

2. 2000 yılında; 12 günlük, İletişim ve Kalite Geliştirme, Atelye-
Laboratuvar Organizasyonu ve Yönetimi Kursları, 5 günlük Okul 
Pansiyonlarının Organizasyonu Kursları; 5 günlük Seminerler: Eğitimde 
Toplam Kalite Yönetimi, Personel Hizmetleri, Mevzuat Tanıtımı, Pansiyon 
Yönetimi ve Bütçe Uygulamaları, Kriz Yönetimi ve Stratejik Planlama, 
Toplantı ve Zaman Yönetimi, İnsan İlişkileri ve Stres Yönetimi,Vizyon 
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Geliştirme, Çatışma Yönetimi, Kurum Kültürü ve İmaj Geliştirme, Mesleki 
Etik ve Performans  Değerlendirme başlıklı etkinlikler yer almıştır. 

3. 2001 yılında; 12 günlük Eğitimde Kalite Kursları, 5 günlük Büro 
Yönetimi ve İletişim Teknikleri Kursları; 5 günlük Seminerler: Sağlık 
Eğitimi ve Yönetimi, Büro Yönetimi ve İletişim, Hizmetiçi Eğitimde 
Yönetim ve Organizasyon, Öğretmenevi İşletme Yönetimi, Kriz Yönetimi 
ve Stratejik Planlama, İnsan Kaynakları Yönetimi, Eğitimde Değişme ve 
Yenileşme, İletişim ve İnsan İlişkileri, Toplantı ve Zaman Yönetimi, Vizyon 
Geliştirme başlıklı etkinlikler yer almıştır. 

Yukarıda belirtilen etkinliklere, il milli eğitim müdür yardımcıları, 
şube müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, şefler,  okul 
müdürleri ve müdür yardımcıları, tesis müdürleri katılmışlardır. 

Gerek mevcut eğitim yöneticilerine, gerekse eğitim yöneticisi 
adaylarına yönelik eğitim yönetimi kursu programları, üniversitelerin eğitim 
fakültelerinden  katılan öğretim üyeleri, Bakanlık merkez teşkilatında görevli 
yetkililer, okul müdürleri, eğitim bilimciler ve program geliştirmecilerden 
oluşan bir komisyonca hazırlanmaktadır. Hazırlanan program Devlet 
Personel Başkanlığı ve Talim ve Terbiye Kurulu'nun uygun görüşü alınarak 
uygulamaya konulmaktadır. Görevde yükselme eğitimi programlarından 
yöneticilere yönelik olanlar; birinci kademe (şefler  için),orta kademe (şube 
müdürleri için) ve üst kademe (daire başkanları, genel müdür yardımcıları ve 
genel müdürler için) yönetici adaylarına yönelik hazırlanan programın 
içeriği aşağıdaki gibidir. 

Görevde  Yükselme  Eğitimine  Katılan  Yönetici  Adaylarına  Yönelik  Eğitim 
Yönetimi  Kurs  Programı 

Birinci  Kademe 

No Konular 
1. Yönetimde Temel Kavramlar ve Yönetim Süreçleri 
2. Kamu Yönetimi ve Eğitim Yönetimi 
3. Liderlik 
4. Vizyon Geliştirme 
5. Sürekli Gelişme ve Yenileşme 
6. Stres , Zaman ve Toplantı Yönetimi 
7. İletişim ve Sosyal Etkileşim Becerisi 
8. Mesleki Etik 
9. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) 
10. Yönetimde Teknoloji Kullanımı ve Araştırma 
11. Kurum Kültürü 
12. Kriz Yönetimi 
13. Büro Yönetimi 
14. Mevzuat Bilgileri 

Saat 
6 
10 
6 
10 
8 
8 
14 
6 
12 
8 
6 
6 
10 
10 
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Orta Kademe: Birinci kademe yönetici eğitim programından farkı, 
orta kademede "Büro Yönetimi" konusunun olmaması; "Bütçe 
Uygulamaları", "Halkla İlişkiler" ve "İnsan Kaynakları Yönetimi" 
konularının eklenmesidir. 

Üst Kademe : Orta kademe yönetici eğitim programından farkı,  üst 
kademede "Mevzuat Yönetimi" ve "Bütçe Uygulamaları" konularının 
bulunmaması; "Yönetim ve Siyaset İlişkileri" konusunun eklenmesidir. 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında 
görevlendirilecek (şef,şube  müdürü,ilçe milli eğitim müdürü,il milli eğitim 
müdür yardımcısı,il milli eğitim müdürü,daire başkanı, genel müdür 
yardımcısı ve genel müdür vb.) eğitim yöneticilerinin görev öncesi katılacağı 
hizmetiçi eğitim programları incelendiğinde genelde ortak konuların çokluğu 
dikkati çekmektedir. Konu benzerliği olsa da işlenen konular yönetici 
adaylarının konumuna göre değişebilmektedir. Örneğin; Sürekli Gelişme ve 
Yenileşme konusunun birinci kademedeki içeriği: "temel kavramlar, sürekli 
gelişme ve yenileşme ihtiyacı, gelişme ve yenileşmeye ilişkin varsayımlar, 
yenileşmenin uygulanması ve yenileşmeyi etkileyen faktörler,  geleceğin 
eğitimi ve dünyadaki yönelimler"dir. Orta kademede ek olarak,AR-GE 
(araştırma ve geliştirmeye yönelik bilgiler), üst kademede ise; dünyadaki 
gelişmeler, geleceğe yönelik kestirimler daha fazla  önem kazanmaktadır. 
Her üç kademede de düzeyine göre genel bir yöneticilik yeterliği 
kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu gelişmeler, eğitim yöneticiliğinin bir 
meslek olarak görülmesinde önemli rol oynamaktadır. 

Görevde bulunan İlköğretim okulu müdürlerinin eğitim programı 
İlköğretim Genel Müdürlüğü'nün uygun gördüğü konular da eklenerek 
oluşturulan program illere gönderilerek mahallinde uygulanmıştır. 
Uygulanan programın konu başlıkları ve program içeriği aşağıdaki gibidir. 
Programın illerde uygulanmasında eğitim görevlisi olarak; öncelikli olarak o 
ilde varsa üniversitelerden öğretim elemanlarından, alanında lisans üstü 
eğitim görmüş olan müfettiş,yönetici  ve öğretmenlerden yararlanılmıştır. 
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İlköğretim  Okulu  Müdürlerine  Yönelik  Olup Mahallinde  Uygulanan  Eğitim 
Yönetimi  Kurs  Programı  Konuları 

Konular Ders Saati 
1. Yönetim Biliminin Alanı Ve Kapsamı 12 
2. Yönetim Hukuku 9 
3. Demokrasi Ve İnsan Hakları 6 
4. Eğitim Ve Okul Yönetimi 12 
5. Değişme Ve Yenileşme 10 
6. Toplam Kalite Yönetimi 12 
7. Okul Çevre İlişkileri 6 
8. İletişim Ve Sosyal Etkileşim Becerisi 6 
9. Liderlik 10 
10. Öğrenme-Öğretme Kuram Ve Yöntemleri 8 
11. Çağdaş Eğitim Teknolojisi Ve Okulda Etkin Kullanımı 8 
12. Denetim Ve Değerlendirme 6 
13. İnsan Kaynakları Yönetimi 10 
14. Rehberlik 6 
15. Eğitim-Oğretim Hizmetleri 6 
16. Öğrenci Hizmetleri 6 
17. Personel Hizmetleri 6 
18. Bütçe İşleri 6 
19. Genel Hizmetler 6 
20. ilköğretimde Farklı Uygulamalar 10 

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlan yöneticilerinin 
atama ve yer değiştirmelerine ilişkin yönetmelik, yönetici seçme sınavını 
kazanan yönetici adayları için en az 120 saat, mevcut müdürler için ise en az 
60 saat hizmetiçi eğitime katılmayı zorunlu görmektedir. Orta öğretim 
kurumlarında görevli mevcut müdürlerin eğitim programı; Ortaöğretim 
Genel Müdürlüğü, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, Çıraklık 
ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Erkek Teknik Öğretim Genel 
Müdürlüğü, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü'nün 
öngördüğü konular mevcut program ile birleştirilerek oluşturulmuştur. 
Ortaöğretim düzeyindeki okul müdürlerinin kursları merkezi olarak Yalova 
Çınarcık Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, Aksaray Hizmetiçi Eğitim 
Enstitüsü, Balıkesir Edremit Endüstri Meslek Lisesi'nde düzenlenmiş olup 
toplam 1717 okul (kurum) müdürü eğitime katılmıştır. Kız meslek lisesi, 
imam hatip lisesi ve genel lise müdürlerinin eğitiminin (1200 kişi) 2002 yılı 
içinde tamamlanması planlanmıştır. 
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Tablo  2 Yönetici  Seçme Sınavını Kazanarak  Hizmetiçi  Eğitime  Katılan  Eğitim  Kurumları 
Yönetici  Adaylarının  Yıllara  Göre Sayısı 

Tarih Eğitim Yönetimi Kurslarının 
Düzenlendiği Merkezler 

Katılan 
Kişi 

Sayısı 

Başarılı 
Olanların 

Sayısı 

Başarısız 
Olanların 

Sayısı 
01-26 

Şubat 1999 
14 Üniversitede 
(Gazi, Hacettepe, Ankara, Karadeni z 
Teknik, 19Mayıs,İnönü,Gaziantep,Fırat, 
Erciyes,9Eylül,A.İzzetBaysal, 
Pamukkale, Balıkesir ve Uludağ 
Üniversiteleri) 

1553 1533 20 

22 Kasım-
10 Aralık 

1999 

12 Üniversitede 
(TODAİE.Ankara,Gazi,A.İzzet Baysal, 
9 Eylül,Uludağ.Anadolu, Pamukkale, 
Balıkesir, Erciyes ve İnönü) 

1400 1386 14 

03-21 
Temmuz 

2000 

24 Üniversitede 
(TODAİE, Ankara,Gazi,Hacettepe,ODT 
Ü,Mersin, 18Mart,Karadeniz Teknik, 
A.İzzetBaysal, Erciyes,Selçuk, 
Akdeniz, Gaziantep, Sakarya, Fırat, 
Marmara,İstanbul,Ege. 9 Eylül,Anadolu, 
Osmangazi.Balıkesir.Trakya ve Uludağ) 

3640 2324 1316 

30 Ekim-
17 Kasım 

2000 

TODAİE 56 55 1 

Toplam 6649 5298 1351 

Seçme sınavını kazanan okul müdürü adayları Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Üniversitelerin işbirliği ile düzenlenen eğitimlere katılmış-
lardır. 01-26 Şubat 1999'da kursa çağrılan 1612 kişi, katılan 1553 kişidir. 
Başarılı olanlar 1533 kişidir. 22 Kasım-10 Aralık 1999'da kursa çağrılan 
1445 kişi katılan 1400 kişidir. Başarılı olanlar 1386 kişidir. 03-21 Temmuz 
2000'de kursa çağrılanlardan 2324 kişi başarılı 1316 kişi başarısız olmuştur. 
Üniversiteler işbirliği ile yönetici adaylarına yönelik düzenlenen "Eğitim 
Yönetimi" kurslarının maliyeti oldukça kabarık olmaktadır. 2000 yılında 24 
üniversitede düzenlenen kursların toplam maliyeti yaklaşık 740 milyar 
liradır. Bu miktarın yarısı üniversitelere verilen eğitim gideri diğer yarısı da 
katılımcılara verilen yolluk ve yevmiye giderleridir. 02.06.2001 tarihinde 
yapılan yönetici seçme sınavını kazanan eğitim kurumları yönetici 
adaylarından 5922 kişi ile TODAİE ve Eğitim Yönetimi alanından mezun 
(seçme sınavına katılmaksızın hizmetiçi eğitime katılacak olan) yaklaşık 300 
yönetici adayının eğitimlerinin, Hizmetiçi Eğitim Enstitüleri başta olmak 
üzere çeşitli merkezlerde 2002-2003 yılında gerçekleştirilmesi beklenmek-
tedir. Bu kurslarda, eğitim bilimleri veya yönetim alanında yüksek lisans 
mezunu olan müfettişler,  eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin eğitim 
görevlisi olarak görevlendirilmeleri planlanmaktadır. 
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Tablo  5 M.E.B.  Merkez  ve Taşra  Teşkilatı  Kadrolarına  Atanacak Olan, Yönetici  Seçme 
Sınavını Kazanıp  Hizmetiçi  Eğitime  Katılan  Şube Müdürü  ve Şef  Adaylarının  Sayısı 

Eğitim Grubu Tarih Yer Katılanların 
sayısı 

Başarılı 
olanları 
n savısı 

Başarısız 
olanların 

sayısı 
Şef  Adayları (Taşra) 01-26 Ekim 

2001 
Yalova Esenköy 
Hizmetiçi Eğitim 
Enstitüsü 

349 349 

Şef  Adayları 
(Merkez) 

01-26 Ekim 
2001 

Ankara 
Hizmetiçi Eğitim 
Enstitüsü 

55 55 

Şube Müdürü 
Adayları 

13 Kasım-
09 Aralık 2000 

Yalova Esenköy 
Hizmetiçi Eğitim 
Enstitüsü 

357 350 7 

Şube Müdürü 
Adayları 

29 Ocak-
23 Şubat 2001 

Yalova Esenköy 
Hizmetiçi Eğitim 
Enstitüsü 

347 330 17 

Şube Müdürü 
Adayları 

29 Ocak-
23 Şubat 2001 

Aksaray 
Hizmetiçi Eğitim 
Enstitüsü 

119 119 

Şube Müdürü 
Adayları 

19 Kasım-
4 Aralık 2001 

Yalova Esenköy 
Hizmetiçi Eğitim 
Enstitüsü 

285 281 4 

Şube Müdürü 
Adayları (okul 
müdürlüğünden 
seçme sınavına 
katılmaksızın şube 
müdürlüğüne geçiş 
yapacak olan mevcut 
okul müdürleri) 

30 Ekim-
17 Kasım 2000 

Ankara 
Hizmetiçi Eğitim 
Enstitüsü 

88 48 40 

Şube Müdürü 
Adayları 

01-26 Nisan 
2002 

Yalova Esenköy 
Hizmetiçi Eğitim 
Enstitüsü 

387 383 4 

Toplam 1987 1915 72 

Bakanlık merkez teşkilatı ve taşra teşkilatının şef  ve şube müdürü 
adaylarının yetiştirildiği eğitim yönetimi kursları, başta Yalova Çınarcık 
Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü olmak üzere Aksaray ve Ankara 
Hizmetiçi Eğitim Enstitülerinde düzenlenmiştir. 404 Şef  adayı ve 1915 şube 
müdürü adayı bu eğitimlere katılarak başarılı olmuşlardır. Bu eğitimlerde 
üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde görevli öğretim elemanları, Bakanlık 
merkez teşkilatı elemanları ve alanında lisans üstü eğitim görmüş olan 
müfettişler,  eğitim yöneticileri ve öğretmenler eğitim görevlisi olarak görev 
almışlardır. 

Ayrıca, ilköğretim müfettiş  yardımcılarına yönelik düzenlenen 
"Eğitim Yönetimi ve Denetimi" kurslarına; 17 Ocak-25 Şubat 2000 tarihleri 
arasında 81 kişi, 26 Mart-04 Mayıs 2001 tarihleri arasında 219 kişi ve 07 
Ocak-16 Şubat 2002 tarihleri arasında 163 kişi olmak üzere toplam 463 
ilköğretim müfettiş  yardımcısı katılmıştır 
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Sonuç ve Öneriler 

Bir yandan YÖK tarafından  eğitim yönetimi alanında mezun veren 
bölümler kapatılmıştır. Bir yandan da Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikler 
çerçevesinde eğitim yönetimi bölümü mezunlarının değeri artırılmıştır. 
Hizmet öncesi yönetim alanında eğitim almış olanlar için, "eğitim yönetimi" 
kurslarının olumlu katkı getireceği söylenebilir. Ancak, yönetim alanında 
daha önce hiç eğitim almamış ve hiçbir yönetim deneyimi olmadan kısa 
süreli hizmetiçi eğitime katılarak doğrudan yöneticiliğe atanma yöneticiliğin 
bir meslek olması çabaları ile çelişmektedir. Bu nedenle eğitim 
yöneticiliğine atanmada lisans üstü düzeyde eğitim ve yönetici yardımcılığı 
deneyimi aranmalıdır. 

Çağımızdaki değişme ve gelişmeler ülkelerin ekonomik, sosyal 
siyasal ve teknik yönden kalkınması için gerekli olan nitelikli insan gücünü 
yetiştirme ihtiyaçlarını da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda, görevde 
olan ve aday eğitim yöneticilerinin değişim ve gelişmelere hazırlıklı olmaları 
ve kendilerinden beklenen rolleri yerine getirebilmeleri için sürekli 
eğitilmeleri ve geliştirilmeleri gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı 
Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı bu görevini var olan olanaklarla en iyi 
şekilde yerine getirme çabası içindedir. 1990'lı yıllarda eğitim yönetimi 
etkinlikleri genellikle yönetmelik ve mevzuat içerikli iken, özellikle 1998 
yılından itibaren akademik konuların da kapsamda yer aldığı görülmektedir. 
Rutin eğitim yönetimi etkinlikleri yerini toplam kalite yönetimi, toplantı ve 
zaman yönetimi, liderlik ve vizyon geliştirme etkinliklerine bırakmıştır. 
1999 yılından itibaren eğitim yönetimi etkinlikleri üniversiteler işbirliği ve 
Bakanlığın yetişmiş elemanları ile yürütülmüştür. Eğitim yöneticilerinin 
eğitim yönetimi alanında kuram ve uygulama düzeyinde yeterli bilgi,beceri 
ve tutuma sahip olmaları gerekmektedir. Mevcut yöneticilerin uygulama 
boyutunda daha başarılı oldukları, hizmetiçi yönetici eğitim programına 
katılarak yöneticilik görevine atananların ise kuram boyutunda yeterli ancak 
uygulama boyutunda yetersiz oldukları söylenebilir. Bu nedenle, hizmetiçi 
eğitimde hem kuramsal , hem de uygulama boyutuna önem verilmesi 
beklenir. Hizmetiçi eğitime katılan yönetici adaylarından bazıları kurs 
hakkında; "Bu kursun sonundaki merkezi sınavda başarılı olmayı isterim. 
Başarılı olmazsam da çok üzülmeyeceğim, çünkü bu kursta çok şeyler 
öğrendim, yaşama bakışım değişti, en azından bu yeter." demektedir. Daha 
nitelikli hizmetiçi eğitim etkinlikleri için; üniversitelerle daha fazla  işbirliği 
yapılması, eğitim görevlilerinin özenle seçilmesi, kurs merkezlerinin eğitim 
ortamlarının daha da geliştirilmesinin başarıyı bir kat daha artıracağı 
umulmaktadır. 

340 



KAYNAKÇA 

Açıkalın, A (1995). Okul Yöneticiliği. Ankara:Pegem 

Balcı, A. (1993). Etkili Okul. Ankara: Yavuz Dağıtım 

Bursalıoğlu, Z. (1981). Eğitim Yöneticisinin Yeterlikleri .Ankara: 

Ankara Üniversitesi Yayını No:93 

Bursalıoğlu, Z. (1991). Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama. Ankara: 

PEGEM Yayını No:2 

MEB. (1998). Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin, Atama ve 

Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik. Tebliğler Dergisi 2494, 

Kasım, 1998. 

MEB. (1999). Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme Görevde Yükselme ve 
Yer Değiştirme Yönetmeliği. 23681 Sayılı Resmi Gazete'de yayım tarihi 
30/04/1999. 

Pehlivan. İ. (1997). Cincinnati Üniversitesi Yönetici Yetiştirme Akademisi: Okul Müdürü 

Yetiştirmede Farklı Bir Yaklaşım.Eğitim Yönetimi. Ankara: Pegem Sayı: 1 

Taymaz, H. (1989) .Uygulamalı Okul Yönetimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Fakültesi Yayını No: 166 

Yıldırım, A. (1997) Son Beş Yılda (1992-1996) Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca 

Düzenlenen Eğitim Yönetimi Kurs ve Seminerlerinin Değerlendirilmesi. Eğitim 

Yönetimi . Sayı:4 Ankara Pegem. 

341 





ÖĞRENEN OKULU YARATACAK OKUL MÜDÜRLERİ 

Ali Rıza ERDEM 

Öğrenen örgüt kavramının örgütlerin bir tür "kolektif  zeka" gibi 
çalışmasını ifade  ettiği düşünülebilir Beş yeni teknoloji (sistem düşüncesi, 
kişisel hakimiyet, zihni modeller, paylaşılan görme gücünün oluşturulması, 
takım (ekip halinde öğrenme) öğrenen örgütlerin gerçekleştirilmesinde 
hayati önem taşımaktadır. 

Okul, kültürün zorunlu kıldığı bir örgüttür. Amaç ve süreçlerinin 
modası geçmiş olsa da müşteri bulan bir kurumdur. Okulun da diğer 
örgütlerde olduğu gibi alt sistemi vardır ve beş tanedir (üretim, alış-
veriş,uyarlama, yaşatma, yönetim alt sistemleri ) Okulun görevleri eğitimin 
görevleridir;bunlar sosyal,ekonomik ve politik görevlerdir 

Beşinci disiplin yasalarını okul örgütü açısından değerlendirmek 
mümkündür. Beşinci disiplinin yasaları şunlardır: 

• Bugünün problemleri dünün "çözümler"inden kaynaklanır. 
• Ne kadar sıkı yüklenirseniz ,sistem de o sıklıkla geriye itecektir. 
• Davranış kötü sonuçlardan önce iyi sonuçlar doğurur 
• Daha hızlı daha yavaştır 
• Tedavi hastalıktan kötü olabilir 
• Bir sorundan kolay çıkış normal olarak o soruna tekrar geri 

götürür 
• Neden ve sonuç zaman ve mekanda birbiriyle yakından ilişkili 

değildir. 
• Küçük değişiklikler büyük sonuçlar üretebilir. 
• Hem pastanız olur hem de onu yiyebilirsiniz, ama aynı anda 

değil. 
• Bir fili  ikiye bölmekle iki küçük fil  elde edilmez 
• Kabahat yükleme diye bir şey yoktur. 

Eğitim-öğretim etkinliklerinin sürdürüldüğü okul örgütü "öğrenen 
örgüt" olması en kolay örgüttür. Çünkü okul örgütünde öğrenme -öğretme 
esastır. 
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Okul örgütünün "öğrenen örgüt" olmasında var olan engeller aşmada 
zihniyet değişikliğinin yapılması özellikle okul müdürünün zihniyetinde 
değişiklik yapılması çok önemlidir. 

Değişme ve gelişmenin öncüsü olması gereken okul örgütünün 
kendini yenilemesi ve yenilikçi olması gerekmektedir. Eğer okul örgütü 
kendini yenilemeyi ve çevresini geliştirmeyi başaramazsa kendinden 
bekleneni vermeyecek ve kapalı bir sistem olarak yok olmaya mahkum 
olacaktır. 

I- Beşinci Disiplin (Öğrenen Örgüt) 

Öğrenen örgüt kavramı son yıllarda ortaya çıkan bir yönetim ve 
liderlik yaklaşımıdır. Örgütlerin , canlı organizmalar gibi öğrenme 
kapasitesine sahip olması vurgulanmaktadır. 1 

Öğrenen örgüt kavramının örgütlerin bir tür "kollektif  zeka" gibi 
çalışmasını ifade  ettiği düşünülebilir. Bu kuramda örgüt kompleks,canlı bir 
organizma olarak tasarlanmakta ve bireysel öğrenmelerin örgütsel 
öğrenmeye dönüşmesi arzulanmaktadır. Bunun için örgütün bireysel 
öğrenmeye engel olmaması ,öğrenmenin yolunu açması yeterli kabul 
edilmektedir. ( Özden 1998: 152) 

Öğrenen örgüt ,öğrenmenin temel değer haline geldiği bir örgüt 
demektir. Öğrenen örgütte kişiler yaptıklarından ve birbirlerinden öğrenirler. 

Öğrenen örgütlerin yeni teknolojilerle iç içe olmaları gerektiği ve 
bunun için şu düzenlemelere ihtiyaç duydukları belirtilmiştir. (Fındıkçı 
1996:53'den Vincent 1990:147-148) 

• Mevcut durum ve teknolojileri belirlemek 
• Geleceğe yönelik etkin bir organizasyon planı yapmak 
• Yüksek ve ileri düzeydeki projelere yoğunlaşmak 
• Yeni teknolojilere yoğunlaşmak 
• Netvvork teknolojisini kullanmak 
• Bilgi çalışanlarını hazır hale getirmek ve sayılarını çoğaltmak 
• Yeni organizasyon (öğrenen örgüt) modelini tüm örgüte yaymak 
• İletişim sistemini kurmak 

1 Öğrenen organizasyon kendini yaşayan bir sistem olarak algılar. Her bölüm başka bir 
bölümle bağlantılıdır. Yaşayan bir organizmada olduğu gibi .dengeyi sürdürmek için çok 
büyük bir baskı vardır. Eğer bir bölümünü değiştirmeye kalkarsanız ,sistemin diğer bölümleri 
dengeyi yeniden sağlamak için ortak bir çaba gösterecektir. Ancak .değişim bir kez 
gerçekleştikten sonra bu tüm sistemi etkileyecektir. (Özden 1998:151'den Braham 1998:11) 
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• Öğrenen örgütlerde öğrenme türleri. Öğrenen örgütlerde 3 tür 
öğrenmeye rastlanmaktadır. (Bozkurt 2000: 52'den Marsick ve 
Watkins 1996:19-20) 

• Kişisel seviyede öğrenme. Kişiler öğrenmek için gerekli 
desteğe kişisel etkileşim sayesinde sahiptirler. İşgörenler 
birbirleriyle sorgulama ve diyalog yöntemiyle etkili şekilde 
konuşarak bilgi elde ederler. Kişisel öğrenme insan için doğal 
bir ihtiyaçtır.2 

• Grup seviyesinde öğrenme. Grupların düşünce ve hareket 
ekseninde karşılıklı bilgiler yer alır. Bu genelde hareketli 
öğrenme programlarıyla sağlanır. Hareketli öğrenmede gruplar 
gerçek problemler üzerinde çalışırlar, problemleri çözerler. 

• Örgütsel seviyede öğrenme. Örgütsel öğrenme sadece kişilerin 
öğrenmelerinin bileşimi değildir. Örgütsel öğrenme, yerleşen ve 
gelişen uzun dönemi kapsar. Öğrenilenler çevredeki değişime 
cevap vermek için kullanılır. Bu bilgiler sadece yöneticiler 
tarafından  değil çoğu işgören tarafından  da kullanılır. 

1.1-Öğrenen Organizasyonların Disiplinleri 

Beş yeni teknoloji öğrenen örgütlerin gerçekleştirilmesinde hayati 
önem taşımaktadır. (Senge 1993: 14-20) 

Sistem düşüncesi 

İş dünyası ve tüm diğer insan çabaları birer sistemdirler. Onlar 
görünmeyen bir birbirleriyle ilişkili eylemler dokusuyla bağlıdırlar. Söz 
konusu eylemlerin birbiri üzerindeki tam etkisini yaratması çoğu zaman 
yıllar alır. 

Sistem düşüncesi kavramsal bir çerçeve ,bir bilgi bütünü ve araçlar 
olup bize tüm olay örgüsünü daha açık seçik görme olanağı veriri ve bunları 
en etkili şekilde nasıl değiştirebileceğimizi görmekte yardımcı olur. 

2 Gerçek öğrenme, insan olmanın anlamını ta yürekten kavrar. Öğrenmeyle kendimizi yeniden 
yaratırız. Öğrenmeyle daha önce asla yapamadığımız bir şeyi yapabilir hale geliriz. 
Öğrenmeyle dünyayı yeniden algılar ve konumumuzu yeniden belirleriz. Öğrenmeyle, 
yaratma ve hayatın üretme sürecinin bir parçası olma kapasitemizi genişletiriz. Her birimizin 
içinde bu tür öğrenmeye karşı derin bir açlık vardır. (Senge 1993) 
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Kişisel Hakimiyet 

Kişisel hakimiyet kişisel görme ufkumuza  sürekli olarak açıklık 
kazandırma ve onu derinleştirme ,enerjilerimizi odaklaştırma ,sabrımızı 
geliştirme ve gerçekliği objektif  olarak görme disiplinidir. 

Bir örgütün öğrenme isteği ve kapasitesi kendi mensuplarınkinden 
daha büyük olamaz 

Zihni Modeller 

Zihnimizde iyice yer etmiş kökleşmiş varsayımlar, genellemeler, 
resimler ve imgelemeler dünya anlayışımızı ve eylemlerimizi etkilerler. 

Zihni modellerle çalışına disiplinine göre içsel resimlerimizi ortaya 
çıkarmayı ,bunları yüzeye çıkarıp sıkı bir incelemeden geçirmeyi öğrenmek 
gerekiyor. Burada sorgulama ile savunmayı dengeleyen "öğrenmeli" 
konuşmalar yapma yeteneği önem taşımaktadır. 

Paylaşılan Görme Gücünün Oluşturulması 

Kapsam ve tür olarak birbirinden çok farklı  olsalar da ,tüm 
organizasyonlar insanları ortak bir kimlik ve kader duygusu etrafında 
toplamayı başarmıştır. 

İnsanlar kendilerini öyle söylendiği için değil,kendi istedikleri için 
kendilerini aşarlar ve öğrenirler. 

Örgütteki paylaşılan vizyon uygulaması "geleceğe yönelik 
paylaşılan resimleri" ortaya çıkarma becerisidir. 

Takım (Ekip) Halinde Öğrenme 

Takım halinde öğrenme disiplini "diyalogla" başlar ve bu bir takımın 
bireylerinin varsayımları askıya alıp gerçek bir "birlikte düşünme" eylemine 
girme kapasitesidir. 

Diyalog takım içinde öğrenmeyi aksatan iletişim biçimlerinin nasıl 
teşhis edilebileceğini öğrenmeyi de kapsar. Bu beş disiplinin bir arada 
gelişmesi hayati önem taşır. 

1.2-Öğrenen Örgütün Farklılıkları 

Öğrenen örgüt aşağıdaki özellikleriyle diğerlerinden farklılaşır. 
(Özden 1998:1542den Braham 1998:9) 
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• Öğrenme ,insanların yaptıkları her şeyin içine dahil edilmiştir.; 
işe fazladan  eklenen bir şey değil,aksine işin sıradan parçasıdır 

• Öğrenme anlık bir süreç değil ,bir süreçtir. 
• Tüm ilişkilerin temelinde işbirliği vardır. 
• Bireylerin kendileri gelişirken ,kurumları da değişir. 
• Öğrenen örgütler yaratıcıdır; bireyler kurumu yeniden yaratırlar 
• Kurum kendisinden de bir şeyler öğrenir ; çalışanlar, kurumu 

etkililik, kalitenin yükseltilmesi ve yenilikler konusunda 
eğitirler. 

• Öğrenen bir örgütün parçası olmak keyifli  ve heyecan vericidir. 

Öğrenen en belirgin özellikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 
(Bozkurt 2000: 48'den Özgen ve Türk 1996:73) 

• Takım ruhuyla açık ve sınırları aşan bir anlayışla öğrenirler. 
• Ne öğrendiğini değerlendirdiği gibi nasıl öğreneceğini de 

değerlendirir. 
• Verileri doğru yerde ve zamanda hızlı bir şekilde , yararlı 

bilgiler haline dönüştürürler. 
• İşgörenlerin motivasyonunu artırıcı bir anlayışa sahiptirler. 
• Örgütlerin temel unsurlarını tehlikeye atmadan riske alırlar. 
• Yüzeysel ve deneyime dayalı öğrenmeye yatırım yaparlar. 
• Yeni projeleri ,öğrenmeye istekli takımları ve çalışmaları 

desteklerler. 
• Öğrenmeyi bilgilerin paylaşılmasından dolayı politika haline 

getirirler. 

II- Okul Örgütü 
Okul kültürün zorunlu kıldığı bir örgüttür. Amaç ve süreçlerinin 

modası geçmiş olsa da müşteri bulan bir kurumdur. 

2.1-Okulun Örgüt Özellikleri 

Okulun örgüt özellikleri şunlardır: (Bursalıoğlu 1991: 32-34; Gürsel 
1997:49-50) 

• Okul dediğimiz örgütün en önemli ve açık özelliği ,üzerinde 
çalıştığı hammaddenin toplumdan gelen ve topluma giden insan 
oluşudur 

• Okulda çeşitli değerler bulunur ve bu değerler birbirleriyle 
çatışır. 
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• Okul örgütünün ürününü değerlendirme güçlüğü vardır. 
• Okul özel bir çevredir. Eğitim genellikle dolaylı bir girişim 

olduğundan bu amaçla okul denilen özel bir çevre yaratılmıştır. 
• Okul çevredeki bütün formal  ve informal  örgütlerin ya yön 

verdiği veya etkilediği bir örgüttür. Çevrenin tüm eğitim 
problem ve görevlerine katılmayan okulun başarılı olduğu 
söylenemez 

• Düzenlenmiş grupların kendi yararlarını korumak için ,okulun 
fikir  bağımsızlığını sınırlamaya çalıştıkları ve bazen başarılı 
oldukları görülür. 

• Okul kültür değişmesini sağlayan örgütlerin başında gelir. 
• Okul bürokratik bir kurumdur 
• Her örgüt gibi okulunda kendine özgü bir kişiliği olur; bu kişilik 

okul denilen örgütün havasında görülür. 
• Her sistemde olduğu gibi okulunda alt sistemleri vardır. Alt 

sistemler de sistem özelliği gösterirler. 

2.2- Okul Örgütünün Alt Sistemleri 

Okulun da diğer örgütlerde olduğu gibi alt sistemi vardır ve beş 
tanedir.( Başaran 1989: 124-137; Gürsel 1997: 5-6) 

Üretim alt sistemi okulun amaçlarını gerçekleştirir. Okulun 
dersliklerinde, atölyelerinde, işliklerinde okulun var olma amaçları 
gerçekleştirilir. 

Alış-veriş alt sistemi okulun çevreyle olan iletişimini sağlar. 
Okuldaki kayıt, okul-aile birlikleri, koruma dernekleri okulun çevreyle olan 
ilişkisini sağlar 

Uyarlama alt sistemi okulun değişmeye uyumunu sağlayan 
sistemdir. Okullardaki araştırma -geliştirme birimleri bu görevleri yerine 
getirirler. 

Yaşatma alt sistemi okulun var olmasını sağlayan sistemdir. 
Okuldaki personel,öğrenci işleri ödül ve ceza sistemi okulun yaşamasını 
sağlarlar 

Yönetim alt sistemi okulun karar, planlama, örgütleme, eşgüdüm-
leme, iletişim, değerlendirme gibi yönetim süreçlerini yürütür. Okula ilişkin 
stratejileri belirler ,varolan çatışmaları çözümler 
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III-Beşinci Disiplin (Öğrenen Örgüt) Yasaları ve Öğrenen Okul 

Öğrenen okulu yaratmak mümkündür. Bunda en büyük rol okul 
müdürüne düşmektedir. 

3.1-Beşinci Disiplin (Öğrenen Örgüt) Yasaları ve Okul Örgütü 

Beşinci disiplinin yasalarını (Senge 1993: 67-78) okul müdürü 
açısından değerlendirdiğimizde şunları görmekteyiz 

Bugünün Problemleri Dünün "Çözümler"İnden Kaynaklanır. 

Çoğu kez sorunlarımızın sebepleri bizi şaşırtır. Oysa tek yapmamız 
gereken geçmişteki başka problemlere kendi bulduğumuz çözümlere 
bakmak gerekir. 

Okullarda özellikle personelle ilgili sorunların çözümünde 
kullanılan geçiştirme, görmezlikten gelme başka problemleri de 
beraberinde getirmektedir. İzlenen bu yol o anda sorunu çözmekte gibi 
görünmekte ise de aslında başka problemlerin oluşmasına da zemin 
hazırlamaktadır. 

Ne Kadar Sıkı Yüklenirseniz ,Sistem De O Sıklıkla Geriye 
İtecektir. 

Sistemi (veya organizasyonu) iyileştirmek için yükleniriz. İyi niyetle 
yapılan bu müdahaleler sistemde o müdahalenin yararlarını sıfırlayıcı 
tepkiler çağırmaktadır. Sistem düşüncesi bu olguya telafi  edici (ödünleyici) 
geri bildirim demektedir. İşleri düzeltmek için daha çok çaba harcadıkça 
bunun da üzerinde bir çaba gerekecektir. 

Ancak kişi ve organizasyonlar telafi  edici geri bildirimin çekimine 
girmekle kalmayıp, onun doğurduğu ıstıraplar da yüceltilir. İlk çabalarımız 
kalıcı iyileştirmeler üretmede başarısız kalınca "daha sıkı yükleniriz" ;sıkı 
çalışmanın tüm engelleri aşacağına inanırız, fakat  kendimizin bu engellerin 
oluşmasına ne derece katkıda bulunduğu gerçeğine gözlerimizi kaparız 

Okul örgütünde ortaya çıkan problemlerde yönetim problemi çözme 
işini tamamen kendi üzerine alır. Her türlü sorunun çözümünde tek etken 
olarak karşımıza çıkar. Problemi çıkaran kaynağın problemi çözmesi 
problem çözme konusunda beceri kazandıracaktır. Okul örgütünde 
yönetimin her problemde daha fazla  müdahale etmesi problem 
kaynaklarında "nasıl olsa problemin çözümü yönetimce yapılacaktır" 
anlayışının yerleşmesine sebep olacak ve boş vermişliğe sebep olacaktır. 
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Davranış Kötü Sonuçlardan Önce İyi Sonuçlar Doğurur 

Telefi  edici geriye bildirim normal olarak "bir gecikmeyle" çalışır, 
kısa dönemdeki yararla uzun dönemdeki zarar arasında bir zaman aralığı 
vardır. 

Tipik bir çözüm ilk başta belirtileri geçirdiğinde harika gelir. 
İyileşme gerçekleşmiştir, hatta problem ortadan kalmıştır. Problem yeniden 
baş gösteren veya bir başkası (ve daha kötüsü) ortaya çıkana kadar belki 
iki,üç,dört yıl geçecektir. O zamana kadar da yönetimde bir başkası 
oturuyor olacaktır. 

Okul örgütünde yönetimin problemlere bulmuş olduğu geçici 
çözüm hemen sonucunu gösterir. Fakat bu çözüm yolu geçici olduğundan 
problem bir süre sonra daha şiddetli olarak karşımıza çıkacaktır. Fakat tekrar 
aynı sorun ortaya çıktığında okul örgütünde her şey değişmiş olacaktır. 

Bir Sorundan Kolay Çıkış Normal Olarak O Soruna Tekrar 
Geri Götürür 

Hepimiz problemlere bildik çözümler uygulamaya ,en iyi bildiğimiz 
şeye sarılmaya yatkın izdir. Fakat çözümün anahtarları çoğu kez ortada 
değildir ;eğer çözüm görülmesi o kadar kolay olsaydı yada herkes tarafından 
bilinseydi o zaman kadar çoktan çözüm bulunmuş ,sorun giderilmiş olurdu. 

Temel sorunlar duruyor veya kötüleşiyor iken bildik çözümlerde 
diretmek sistemsiz düşüncenin bir göstergesidir. 

Okul örgütünde yönetimler daha çok sorunlar karşısında 
deneme-yanılma ve tecrübeyle bulunan çözümleri uygulamaya 
yatkındır. Fakat gittikçe karmaşıklaşan çevre ve okul örgütünde bildik 
çözümleri uygulamak soruna tekrar geri dönülmesini sağlayacaktır. 

Tedavi Hastalıktan Kötü Olabilir 

Bazen kolay veya bildik çözüm sadece etkisiz olmakla kalmaz başka 
sorun yaratıcı ve tehlikeli olabilir. 

Sistemsiz çözümleri uygulamanın uzun dönemde ortaya çıkan ve 
kendini gizleyen olumsuz sonucu gittikçe daha çok çözüme ihtiyaç duyulur. 

Okul örgütünde problemlerin çözümünde uygulanan günlük 
çözümler problemi çözmekten çok problemi içinden çıkılmaz hale 
getirecektir. Günlük veya o anda ne olursa olsun problemi çözelim 
anlayışıyla ortaya konan çözümler problemin asıl kaynağını ve diğer 
faktörlerle  olan etkileşimini gözetmediği için yetersiz olacaktır. 
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Daha Hızlı Daha Yavaştır 
Tüm doğal ve yapay sistemler içsel olarak optimal büyüme hızına 

sahiptir. Optimal hız mümkün olan en hızlı büyüme oranının çok altındadır, 
büyüme aşırı hale gelince sistemin kendisi yavaşlayarak bunu telefi  etmeye 
çalışacak ,belki de bu süreç içerisinde organizyonun hayatta kalmasını 
tehlikeye atacaktır. 

Okul örgütü de diğer örgütler gibi hızla büyümek ister. Fakat 
sistemin optimal büyüme hızı gözetilmeksizin yapılan hızlı büyüme 
çalışmaları beraberinde bir çok sorunu da getirecektir. Bunlar da okul 
örgütünün en azından etkiliğini ve verimliliği düşürecektir. 

Neden  ve Sonuç Zaman  ve Mekanda  Birbiriyle  Yakından  İlişkili 
Değildir. 
Neden ve sonuç zaman ve mekanda yakın değildir, çoğumuz 

nedenle sonucun zaman ve mekanda birbiriyle yakın olduğunu var sayarız. 

Karmaşık sistemlerde gerçekliğin mahiyeti ile bizim bu gerçeklik 
hakkındaki düşünme yolları arasında temel bir uyumsuzluk vardır, bu 
uyumsuzluğun temelinde neden ve sonucun zaman ve mekanda birbiriyle 
ilişkili olduğu varsayımıdır ve bu uyumsuzluğu gidermek için neden ve 
sonucun zaman ve mekanda ilişkili olduğu düşüncesini bir kenara 
bırakmalıyız. 

Okul örgütünde meydana gelen problemlerin nedeninin ve 
mekanının okul olduğu sanılır. Halbuki okulda meydana gelen 
problemlerin sebebi ve mekanı okul örgütünde olmayabilir. Sistem açısından 
düşündüğümüzde okulu örgütünün (ve alt sistemlerinin) çevredeki diğer 
sistem (ve alt sistemlerle) etkileşimim söz konusudur. 

Küçük Değişiklikler Büyük Sonuçlar Üretebilir. 

Sistem düşüncesi yerinde yapıldıkları takdirde küçük ama hedefi  iyi 
seçilmiş eylemlerin bazen önemli,kalıcı iyileştirmeler üretebileceğini 
gösterir. Sistem düşüncesi bu prensibe " kaldıraç gücü" der. 

Olayların yerine temeldeki yapıları görmeyi öğrenmek bir başlangıç 
noktasıdır. 

Anlık fotoğraflarla  değil değişim süreci terimleri içinde düşünmek 
de bir başka başlangıç noktasıdır. 

Okul müdürü okulu bir bütün olarak görmelidir. Okulu bir bütün 
olarak görmek okul örgütünü meydana getiren parçaları ve bunların 
birbirleriyle olan etkileşimini görmek demektir. Okulu bir bütün olarak 
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gördüğümüzde bu bütünü etkileyecek herhangi küçük bir değişiklik 
beklenenden daha büyük etki sağlayabilir. 

Hem Pastanız Olur Hem De Onu Yiyebilirsiniz, Ama Aynı Anda 
Değil. 

Bazen en kördüğüm ikilemler sistem görüşü açısından bakıldığında 
ikilem olmaktan çıkar. Zaman içindeki değişimi bilinçli düşünmeye 
başladığınızda yepyeni bir ışık ortaya çıkar. 

Bir çok görünür ikilem statik düşünmenin yan ürünleridir. Onların 
"ya o, ya bu" şeklinde katı tercihler olarak ortaya çıkmasının nedeni bizim 
olabilecek şeyleri zaman içinde sabit bir noktayla bağlantılı olarak 
düşünmemizdir. Birinden birini seçme noktasına gelebiliriz; ama gerçek 
kaldıraç gücü her ikisini birden zaman içinde nasıl düzeleceğini görmekte 
yatar. 

Okul örgütünü işleten yönetim yasal mevzuata ve onun 
seçeneklerine sıkı ,sıkıya bağlanarak hareket etmemelidir. Yasal 
mevzuata sıkı sıkıya bağlılık katılığı getirecektir. Ham maddesi insan olan 
okul örgütünde yasal mevzuatın yetersiz olacağı pek çok durumlar olacaktır. 
Bu gibi durumlarda okul yönetimi rutini değil okulun amaçlan ve 
hammaddesi olan insanın sosyal-psikolojik ve kişisel gelişimini göz önünde 
bulundurarak hareket etmelidir. 

Bir Fili İkiye Bölmekle İki Küçük Fil Elde Edilmez 

Yaşayan sistemlerin bir bütünlüğü vardır,karakterlerini  bütünden 
alır. Aynı şey örgütler için de geçerlidir. " en meydan okuyucu yönetim 
sorunları" nı anlamak için sorunları yaratan tüm sistemi görmek gerekir. 
Örgütün işlevlerinin etkileşimi de sorunların çözümü için bilinmelidir. 

Okul örgütünü bir bütün olarak değil de, onu meydana getiren her 
bir parçayı ayrı bir bütün olarak görürsek olay-olgular arasındaki bağı 
kaybedeceğimizden sorunları anlamada ve köklü çözümler bulmada 
zorlanacağız demektir. Sistem görüşü açısından baktığımızda okul örgütü 
birbirini tamamlayan alt sistemler ve bunların birbiriyle olan etkileşiminden 
oluşur. Sorunu çözmek için yapacağımız detaya inmede bütünü ve bütünü 
oluşturan parçalar arasındaki ilişkiyi hiçbir zaman kaybetmemiz 
gerekmektedir. Eğer detaya inelim derken bütünü oluşturan parçalar 
arasındaki ilişkiyi ve bütünü göz ardı edersek bulacağımız çözünün bütünü 
ve bütünü oluşturan parçaları nasıl etkileyeceğini görememiş oluruz. Bu ise 
bulacağımız çözümün (veya alacağımız kararların ) etkiliğini azaltacaktır. 
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Kabahat Yükleme Diye Bir Şey Yoktur. 

Problemlerimizden ötürü kabahati kendi dışımızdaki koşullara 
yükleme eğilimi taşırız. Bir başkası ( rakiplerimiz,mevzuat, basın,hükümet 
vb) sebep olmuştur. 

Sistem düşüncesi bize "dışımız" diye bir şey olmadığını gösterir. 
Siz ve problemlerinizin nedeni tek bir sistemin parçasıdır. Çare sizin 
problemlerinizle olan ilişkinizde yatar. 

Okul örgütünü işleten okul yönetimi sorunlar (veya yanlış 
kararlar) karşısında önce bu sorunun (veya yanlış kararların) 
oluşmasındaki etkisini görmelidir. Okul yönetimi bu gibi durumlar 
karşısında hemen bir şeyleri veya kişileri suçlama yoluna gitmeden işin içine 
kendini de katarak bir bütün olarak anlamaya çalışmalıdır. Başkalarını (veya 
faktörleri)  suçlamak sorunu çözmez veya oluşan yanlış durumu düzeltmez. 

3.2- Tartışma 

Konuyla ilgili tartışma noktaları şunlardır. 

• Öğrenmeyle kendimizi yeniden yaratırız. Öğrenmeyle daha 
önce asla yapamadığımız bir şeyi yapabilir hale geliriz. 
Öğrenmeyle dünyayı yeniden algılar ve konumumuzu 
yeniden belirleriz. Öğrenmeyle, yaratma ve hayatın üretme 
sürecinin bir parçası olma kapasitemizi genişletiriz. 

• Her örgütünün kendini yenilemesi ve yenilikçi olması 
gerekmektedir. Sürekli değişen ve gelişen bir toplumda 
örgütün sadece yönetici veya işgörenler bazında değil bir 
bütün olarak öğrenmesi gerekmektedir. 

• Öğrenen örgüt ,öğrenmenin temel değer haline geldiği bir 
örgüt demektir. Öğrenen örgütte kişiler yaptıklarından ve 
birbirlerinden öğrenirler. 

• Örgütlerde öğrenme engelleri vardır. Öğrenme engelleri 
örgütün yapı, işleyiş ve kültürü ile ilgili ilgilidir. 
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• Öğrenen organizasyon kendini yaşayan bir sistem olarak 
algılar. Her bölüm başka bir bölümle bağlantılıdır. Yaşayan bir 
organizmada olduğu gibi ,dengeyi sürdürmek için çok büyük bir 
baskı vardır. Eğer bir bölümünü değiştirmeye kalkarsanız 
,sistemin diğer bölümleri dengeyi yeniden sağlamak içi,n ortak 
bir çaba gösterecektir 

• Okul eğitim-öğretim etkinliklerinin yürütüldüğü bir örgüt 
olarak öğrenen örgüt olması daha kolaydır. Okul örgütünde 
öğrenme -öğretme temel faktörler  olarak karşımıza çıkmaktadır. 

• Okullar öğrenen örgüt haline dönüştürülebilir. Bunun 
gerçekleşebilmesi için okullarda her kademedeki yönetici ve 
personele öğrenme ortamı yaratılır, öğrenme teşvik edilir.Ayrıca 
okullarda kişilerin pozisyonlarının yenilikçi fikir  ve 
uygulamalara engel olmaması sağlanır. Sorunlara da anlık değil 
kalıcı çözümler bulunmaya çalışılır. 

• Okulunda diğer örgütlerde olduğu gibi öğrenen örgüt 
olması için önünde engeller vardır. 3 Bu engellerin 
aşılabilmesi için sistemli köklü değişiklikler yapılması 
gerekecektir. 

3 Senge örgütün yapı.işleyiş ve kültürü ile ilgili 7 öğrenme yetersizliğinden bahsetmektedir. 
Bunlar ( Senge 1998: 26-34) 
1-Pozisyon neyse ben oyum. Organizasyonlarda insanlar sadece kendi pozisyonları üzerinde 
yoğunlaştıklarından ,tüm pozisyonların birlikte iş görmesiyle ortaya çıkan sonuçlar için pek 
sorumluluk duygusuna sahip olmazlar 
2-Düşman dışarıda İşler ters gittiğinde bundan bir başkasını sorumlu tutma eğitimi vardır. 
3-Sorumluluk üstlenme kuruntusu. Başkalarını beklemeden sorunu çözmeye girişmedir. 
Gerçek önceden etkin olma kendi problemlerimize nasıl katkıda bulunduğumuzu görmekle 
başlar. 
4-Olaylara takılıp kalma olaylar üzerinde yoğunlaşmak insanı olay merkezli açıklamalara 
götürür.insan düşünmesinde kısa dönemli olaylar ağır basıyorsa üretici öğrenme 
sürdürülemez, yapabileceğimiz en iyi şey bir olayı meydana gelmeden önce tahmin etmektir. 
5-Haşlanmış kurbağa meseli tıpkı ani hayatı tehdit eden değişmelere tepki veren fakat 
yavaş,yavaş ısınan suda haşlanmayı bekleyen kurbağa gibi örgütlerde kademeli seyreden ve 
örgütün varlığını tehdit eden süreçleri göremezse varlıkları tehlikeye girer. 
6-Tecrübeyle öğrenme hayali kısa süreli öğrenmelerde sonuçlarını hemen gördüğümüz için 
tecrübeler etkilidir. Fakat örgütlerde sonuçları 5-10 yıl sonra ortaya çıkacak kararlar için 
tecrübe yetersizdir. 
7-Yönetici takımı miti bir çok örgütte sorunları çözecek bir yönetici takımı olduğuna 
inanılarak atılacak adımlar, alınacak kararalar üstlere havale edilir. Fakat yönetici takımı 
özellikle tehdit edici durumlarda ve stratejik kararlarda bu kapasiteye sahip değildir. 
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Tablo  1. Öğrenen ve Klasik  Okuldaki  Yönetim  Uygulamalarının  Karşılaştırılması 

ORGUT 
ALANı 

KLASIK OKUL MUDURUNUN 
UYGULAMALARı 

ÖĞRENEN OKUL MÜDÜRÜNÜN 
UYGULAMALARı 

Kararlar sorunları artırabilir Kararlar sorunları çözmeye 
yöneliktir. 

Kararlar okul idaresi tarafından  alınır Kararlar okulun tüm personelinin 
katılımıyla alınır 

İşleyen bir örgüt yapısı vardır Etkili bir örgüt yapısı vardır 

Yönetim 

Amaç yapının sürekliliğini sağlamaktır. Amaç öğrenen örgüt yapısını kurmak 
ve sürdürmektir. 

süreçleri Otorite hiyerarşiktir. Hiyerarşik otoriteden kaçınılır. 

Personel pozisyonunun dışına çıkmaz Personel pozisyonunun dışına çıkar 
Daha çok eylem üzerine yapılır Öğrenme ve yaratıcılık üzerine yapılır. 

Araştırmadan yapılabilir Araştırmaya dayalıdır 

iletişim tek yönlüdür İletişim çift  yönlüdür. 

Birimler arasındaki 
koordinasyon etkili değildir. 

Birimler arasında etkili bir 
koordinasyon vardır. 

Değerlendirmede ölçüt performanstır Değerlendirmede ölçüt yaratıcılıktır. 

Personel 
Yönetimi 

Personelin gelişimi tesadüfe 
bırakılabilir 

Personelin gelişimi sistemli olarak 
planlanır 

Özellikle yaşlı personel yeni 
gelişmeleri öğrenemez 

Yaşı ne olursa olsun personel her 
zaman öğrenebilir. 

Eğitim Aktarmaya dayalıdır. Öğrenmeye dayalıdır. 
öğretim Öğrenciler öğrenir. Herkes öğrenir. 

Çevreyle 
etkileşim 

Çevre okul için bir baskı grubu olarak 
ele alınır 

Çevre okulun amaçlarını 
gerçekleştirmede iş birliği yapılacak bir 
unsurdur. 

Çevre insanlarının öğrenmesi zordur. Çevre insanları da öğrenebilir. 

Liderlik Yenilikçi fikirlere  tepki gösterilebilir Yenilikçi fikirler  teşvik edilir. 

Yönetim güç kullanma eğilimindedir. Yönetim güç kullanma eğiliminden 
vazgeçmiştir. 

Yöneticinin vizyonu yoktur Yöneticinin vizyonu vardır. 

Örgüt 
kültürü 

Orgiit kültürünün oluşturulması önemli 
değildir. 

Örgüt kültürü oluşturulması önemlidir. 

Örgüt kültürü olarak daha çok yasa ve 
yönetmelik uygulamaları algılanır 

Örgüt kültürü "öğrenme" merkezli 
olarak oluşturulur. 

Etkilik 
ve verimlik 

Örgütün işler olması yeterlidir Örgütün etkili ve verimli işlemesi 
önemlidir. 

355 



• Öğrenen okul olmanın önündeki yasal engeller 
kaldırılmalıdır. Merkezci yapı ve düşünce tartışılmalı ve 
bürokrasinin patolojileri giderilmelidir. 

• Okul örgütünün "öğrenen örgüt" olmasında var olan 
engelleri aşmada zihniyet değişikliğinin yapılması çok 
önemlidir. Okul yönetimlerinin öğrenen örgüt olmasında en 
büyük engel olarak karşımıza çıkan bürokrasinin patolojileri 
yenilikçi bakış açılarıyla çözülmelidir. Örneğin yönetimin güç 
kullanmaktan vazgeçmesi ancak zihniyet değişikliği ile 
mümkündür. 

IV-Sonuç 

Eğitim-öğretim etkinliklerinin sürdürüldüğü okul örgütü "öğrenen 
örgüt" olması en kolay örgüttür. Çünkü okul örgütünde öğrenme-öğretme esastır. 

Okul örgütünün "öğrenen örgüt" olmasında var olan engeller aşmada 
zihniyet değişikliğinin yapılması çok önemlidir. Örneğin yönetimin güç 
kullanmaktan vazgeçmesi ancak zihniyet değişikliği ile mümkündür. 

Okul örgütünün öğrenen örgüt olabilmesiyle ilgili öneriler şunlardır: 

• Okul yöneticisi çalışan personele önem vermelidir. 

• Okul yöneticisinin bir vizyonu olmalı ve bunu okul personeline 
ve çevreye benimsetmelidir. 

• Okul yönetimi ve personeli tarafından  öğrenen okul kültürü 
oluşturulmalı ve geliştirmelidir. 

• Sorunlar karşısında suçlayıcılıktan vazgeçilmeli 

• Okul örgütü bir bütün olarak ele alınmalı ve diğer sistemlerle 
olan etkileşimi her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. 

• Yenilikçi fikirler  ve uygulamalar teşvik edilmelidir. 
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• Yasa ve yönetmeliklere sıkı sıkıya bağlılık yeniden gözden 
geçirilmeli 

• Bürokrasinin patolojilerinden sakınılmalıdır. 

• Herkesin öğrenebileceği kabul edilmelidir. 

• Sorunlara anlık çözümler değil kalıcı çözümler düşünülmeli ve 
çözümlerde araştırma ve sistem düşüncesi esas olmalı 

• Okul örgütündeki pozisyonlar yeniklikçi fikir  ve uygulamalar 
engel olmamalıdır. Okul müdürü bunda öncü olmalıdır. 
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Modelleri" 

Yrd. Doç. Dr. Halil IŞIK 

(Çanakkale  Onsekiz  Mart  Üniversitesi  Eğitim  Fakültesi) 

"Okul  Müdürlüğü  Formasyon  Programları  ve Okul  Müdürlerinin 
Yetiştirilmesi" 

Prof.  Dr. Mine TAN 

(Ankara  Üniversitesi  Eğitim  Bilimleri  Fakültesi) 

"Eğitim  Yönetiminde  Kadınlara  Yer/Gerek  Var  mı? 
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12.30-13.30 

13.30-15.30 

YEMEK 

II. OTURUM 

Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi 

Oturum Başkanı: Prof.  Dr. Haydar TAYMAZ 

Kadir ÇETİN- Murat YALÇIN 

(MEB-YÖDGED) 

"21. Yüzyıl  Hizmet  İçi  Eğitim  Yöneticilerinin  Yetiştirilmesi" 

Dr. Tufan  AYTAÇ 

(  MEB  APKK  Bşk.) 

"Post-Modern  Eğitim  Yöneticisi" 

Selim ÇELENK 

(Karadeniz  Teknik  Üniversitesi-Yüksek  Lisans Öğrencisi) 

"Geleceğin  Eğitim  Yöneticilerinin  Yetiştirilmesinde  Bir Model  Önerisi" 

Yrd. Doç. Dr. Hasan ARSLAN 

(Kocaeli  Üniversitesi  Eğitim  Fakültesi) 

"Okul  Müdürlüğünü  Geliştirme  Programları" 
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15.30-16.00 

16.00-18.00 

Ara-Çay 

III. OTURUM 

Eğitim Yöneticisi Yetiştirme Yaklaşımları 

Oturum Başkanı: Prof.  Dr. Mahmut ADEM 

Doç. Dr. Mehmet D. KARSLI, Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri GÜNDÜZ, 
Araş. Gör. Osman TİTREK, Araş. Gör. Erkan YAMAN 

(Sakarya  Üniversitesi  Hendek  Eğitim  Fakültesi) 

"Duygusal  Zeka  Yeterliklerinin  Eğitim  Yöneticilerinin  Yetiştirilmesi 
Programlarında  Uygulanabilirlik  Düzeyi" 

Doç. Dr. Ayşen BAKİOĞLU, Araş. Gör. Kenan ÖZCAN, 

Öğr. Gör. Özge HACIHAFIZLIOĞLU 

(Marmara  Üniversitesi  Atatürk  Eğitim  Fakültesi) 

"Mentor  Yoluyla  Okul  Yöneticisi  Yetiştirme  İhtiyacı" 

Yrd. Doç. Dr. Fatma ÖZMEN 

(Fırat  Üniversitesi  Eğitim  Fakültesi) 

"Etkili  Okul  Yöneticiliği:  Amerika  Birleşik  Devletleri  Ve  Avrupa Birliği 
Devletlerindeki  Uygulamalardan  Örnekler" 

Doç. Dr. Esmahan AĞAOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLTEKIN, 
Yrd. Doç. Dr. Zühal ÇUBUKÇU 

(Anadolu  Üniversitesi  Eğitim  Fakültesi) 

"Okul  Yöneticisi  Yeterliklerine  Dayalı Eğitim  Programı  Önerisi 

(Hizmet  Öncesi -Hizmet  İçi  Eğitim)  " 



17 MAYIS 2002 CUMA 

10.00-12.00 IV.OTURUM 

Türkiye'de Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi 

Uygulamaları 

Oturum Başkanı: Prof.  Dr. İbrahim Ethem BAŞARAN 

(Ankara  Üniversitesi  Eğitim  Bilimleri  Fakültesi  Emekli  Öğretim Üyesi) 

Araş. Gör. Güven ÖZDEM,Araş. Gör. Tuncer BÜLBÜL, 

Araş. Gör. Sabri GÜNGÖR 

(Ankara  Üniversitesi  Eğitim  Bilimleri  Fakültesi) 

"Eğitim  Yönetimi  Teftişi  Ekonomisi  ve Planlaması  Anabilim Dalı Tezsiz 
Yüksek  Lisans Programına  Devam Eden  Öğretmen  Ve  Okul  Yöneticilerinin 

Programa  İlişkin  Görüşlerinin  Değerlendirilmesi" 

Hüseyin ACAR 

(MEB.  Müsteşar  Yardımcısı) 

"21. Yüzyıla  Girerken  Milli  Eğitim  Bakanlığı  'nda  Eğitim  Yöneticilerinin 
Yetiştirilmesi  Ve  Geliştirilmesinde  Yeni  Yaklaşımlar" 

İbrahim KALYONCU 

(Atatürk  ilköğretim  Okulu  Müdürü-Tonya/  Trabzon) 

"Sınav  Kazanan  Okul  Yöneticisi  Adaylarının  Sınav Sonrası  Yetiştirilmeleri" 

Prof.  Dr. Ali BALCI, Dr. Şakir ÇINKIR 

(Ankara  Üniversitesi  Eğitim  Bilimleri  Fakültesi) 

"Türkiye  'de  Eğitim  Yöneticilerinin  Yetiştirilmesi" 



12.00-13.00 YEMEK 

13.00-15.00 V OTURUM 

Dünyada Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi 

Oturum Başkanı: Prof.  Dr. Mehmet Ali KISAKÜREK 

Doç. Dr. Mehmet ŞİŞMAN, Yrd. Doç. Dr. Selahattin TURAN 

(Gazi  Osmanpaşa Üniversitesi  Eğitim  Fakültesi) 

"Dünyada  Eğitim  Yöneticilerinin  Yetiştirilmesine  İlişkin  Başlıca Yönelimler 
Ve  Türkiye  İçin  Çıkarılabilecek  Bazı Sonuçlar  " 

Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin AKSOY 

(Ankara  Üniversitesi  Eğitim  Bilimleri  Fakültesi) 

"ABD 'de  Eğitim  Yöneticilerinin  İstihdamında  Aranan Nitelikler,  Koşullar 
Ve  Ücretleri" 

Doç. Dr. İnayet Pehlivan AYDIN 

(Ankara  Üniversitesi  Eğitim  Bilimleri  Fakültesi) 

"Amerika  Birleşik  Devletlerinde  Eğitim  Yöneticilerinin  Yetiştirilmesi  Ve 
Yönetici  Geliştirme  Akademisi  Örneği" 

Dr. Şakir ÇINKIR 

(Ankara  Üniversitesi  Eğitim  Bilimleri  Fakültesi) 

"İngiltere  'de  okul  Müdürlerinin  Yetiştirilmesi:  Okul  Müdürleri  İçin  Ulusal 
Mesleki  Standartlar  Programı" 
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15.00-15.30 Ara-Çay 

15.30.17.30 PANEL 
Türkiye'de Eğitim Yöneticileri Nasıl Yetiştirilmeli? 

Panel Başkanı: Prof.  Dr. Ziya BURSALIOĞLU 
(Ankara  Üniversitesi  Eğitim  Bilimleri  Fakültesi  Emekli  Öğretim Üyesi) 

Prof.  Dr. Aytaç A ÇIK ALIN 

(Hacettepe  Üniversitesi  Eğitim  Fakültesi) 

Prof.  Dr. Hasan ŞİMŞEK 
(Orta  Doğu Teknik  Üniversitesi  Eğitim  Fakültesi) 

Prof.  Dr. Ali BALCI 

(Ankara  Üniversitesi  Eğitim  Bilimleri  Fakültesi) 

Hüseyin ACAR 
(MEB  Müsteşar  Yardımcısı) 

POSTER 
Araş. Gör. Ali Rıza ERDEM 

(Pamukkale  Üniversitesi.  Eğitim  Fakültesi) 
"Öğrenen  Okulu  Yaratacak  Okul  Müdürleri" 

Atila YILDIRIM 
(M.  E. B. Hizmetiçi  Eğitim  Dairesi Başkanlığı) 

"M.E.B.  Hizmetiçi  Eğitim  Dairesi Başkanlığı  'nca Düzenlenen "Eğitim 
Yönetimi"  Kurslarının  Değerlendirilmesi" 

364 




